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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi  Kardynale !   Z  woli  mi³osiernego Boskiego Oblubieñca zwracam siê do Waszej 
Szanownej  Eminencji  o  otworzenie  przewodu  badawczego mojej naprzyrodzonej misji, której 
pisemna  czêœæ  jest  ju¿  zakoñczona,   i  która  skierowana  jest  do  ca³ego  zdemoralizowanego 
œwiata.  Moja  nadprzyrodzona  misja  przedstawiona  jest  w  18 - tu  mistycznych ksi¹¿kach pt.: 
¡  Dzie³o   ascezy   mistycznej   ods³oniêcia   tajemnicy   Trójk¹ta   Bermudzkiego  ¢  ( 9  ksi¹g ), 
¡ Œwiat³oœæ  w  ciemnoœci  w  rzeczywistoœci  nadprzyrodzonej ¢,    ¡ Lewitacje  duszy  wybranej 
w  niepojêtych  sferach  doczesnoœci  i  nieskoñczonoœci  ¢ ( 4 czêœci )   oraz   ¡ ¯ycie  mistyczne 
Anny  Flak  na  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  ¢  ( 4 czêœci ).

Fundamentem   wêgielnym   mojej   nadprzyrodzonej  misji  jest  moja  krzywda  moralna 
z  9 paŸdziernika  1985 roku,  kiedy  to  w  re¿imie  komunistycznym  po  3 - ech  miesi¹cach  od 
momentu   obronionej  ju¿  pracy  doktorskiej  komisja  w  zupe³nie  innym  sk³adzie  bezprawnie 
nie  nada³a   mi   stopieñ   doktora   na   Wydziale   Rybactwa   Morskiego   Akademii   Rolniczej
w  Szczecinie  ( dokumentacja  nagrana  na  do³¹czonej  dyskietce  CD - R ). 

W  Chrystusie  do  Ojca  Œwiêtego  Benedykta  XVI - go   wysy³a³am  sukcesywnie  nowo 
napisane  duchowe  ksi¹¿ki,  lecz  osoba  odpowiedzialna  za  korespondencjê  do  Ojca Œwiêtego 
nie reaguje na moje usilne proœby,  aby  Dzie³o  Pana  mego  zosta³o  skierowane  do Kongregacji 
Nauki   Wiary,   dlatego   te¿   sama   zdecydowa³am   siê   napisaæ   do  Waszej  Eminencji,   tym 
bardziej,  ¿e  ono  ju¿  dawno  powinno  byæ  w  niej,   aby  mog³a  wype³niæ  siê  ca³kowita  wola 
Pana  mego  we  mnie.

Poni¿ej   pokrótce  podam  moj¹  chronologiê  dzia³añ  rozpoczêtych  31 maja  2005 roku 
w  sprawie  duchowego  Dzie³a  Bo¿ego,  które  wysy³a³am  do  Ojca  Œwiêtego.

Na  usilne  proœby Trójjedynego Boga mieszkaj¹c tymczasowo w Stanach Zjednoczonych 
31  maja  2005  roku   po  raz  pierwszy  napisa³am   do  Ojca  Œwiêtego  Benedykta  XVI - go  na 
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temat   mojej   nadprzyrodzonej   misji  lecz  nie  dosta³am  absolutnie  ¿adnej  odpowiedzi  na  to 
duchowe   pismo,   i   tak   szczerze   mówi¹c   wcale  nie  by³am  tym  faktem  rozczarowana,  bo 
zrozumia³am  w  Panu  swoim,  ¿e  ja  mam  wys³aæ  ca³oœæ Dzie³a Jego, a nie jakieœ streszczenie, 
tak¿e  3000  stron  mojego  rêkopisu,   który   by³  napisany  drobnymi  literkami  wprowadza³am 
do  komputera,  aby  ponownie  wys³aæ  do  Stolicy  Piotrowej.

9  marca  2007  roku  wys³a³am  ponownie  do  przewielebnego Ojca Œwiêtego Benedykta 
XVI - go  ca³oœæ  Dzie³a  Bo¿ego  tj.  “ Dzie³a  ascezy  mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta 
Bermudzkiego ” ( 9 ksi¹g ),   które   by³o   nagrane   na  2 - ch  dyskietkach  CD - R,  a  10 marca 
2007  roku   wys³a³am   paczkê  z  wydrukowanymi  duchowymi  ksi¹¿kami   oraz   wszystko  to, 
co  wys³a³am  poprzedniego  dnia.  Na  tê  moj¹  przesy³kê  do  Ojca  Œwiêtego  dosta³am  list  od 
Asesora   G a b r i e l e   Ca c c i a,   który  odpowiedzialny  jest  za  korespondencjê  do  Papie¿a, 
który by³ nastêpuj¹cej treœci:  ¡ Potwierdzam  z  podziêkowaniem  odbiór  przesy³ki zawieraj¹cej 
autorsk¹  ksi¹¿kê  Pani,  a  tak¿e  list  z  dnia  10 marca  br.  i  zapewniam o pamiêci w modlitwie 
Ojca  Œwiêtego. ¢

16  maja  2007  roku   ponownie   wys³a³am   do   Ojca   Œwiêtego,   ale    korektê   Dzie³a 
Bo¿ego   nagran¹   na   dyskietkach   CD - R,  abym  mia³a  spokojne  sumienie,  ¿e  dopatrzy³am 
wszystko  w  Dziele  Bo¿ym.

11  stycznia  2008  roku   wys³a³am   do   Ojca   Œwiêtego  nastêpn¹  moj¹  ksi¹¿kê,  któr¹
pisa³am   od   wys³ania  ostatnich  ksi¹¿ek  do  Stolicy  Piotrowej  pt.:  ¡ Œwiat³oœæ  w  ciemnoœci 
w  rzeczywistoœci  nadprzyrodzonej ¢  ( 163 strony ),   aby  ona  pomog³a  Przewielebnemu  Ojcu 
Œwiêtemu  w  ocenie  ostatecznego  werdyktu   à   propos  Dzie³a  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia 
tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   które   dusza  moja  prowadzi  z  mi³osierdzia  Bo¿ego.  Na 
tê przesy³kê dosta³am ponownie list z dat¹ 4 lutego 2008 r. od Asesora  G a b r i e l e   C a c c i a, 
który  w  swoim  imieniu  napisa³:  ¡ Potwierdzam  z  podziêkowaniem  odbiór kolejnej przesy³ki 
zawieraj¹cej  przemyœlenia  Pani,  a  tak¿e  do³¹czony  do  niej  list  z  dnia  11 stycznia  br. ¢

O  Dziele   Pana  mego   mo¿e   zadecydowaæ   jedynie   rzetelny   proces  w  Kongregacji
Nauki  Wiary,  a  nie  opinia  Asesora  Gabriele  Caccia,   który   absolutnie   nie   zaznajomi³  siê 
z  moim  odwiecznym  powo³aniem,   ani   te¿   nie  przeczyta³  ¿adnej  mojej  duchowej  ksi¹¿ki, 
tak¿e   z   polecenia   samego   ukochanego   Mistrza  Niebieskiego  9  lipca  2008  roku  do  Ojca 
Œwiêtego  wys³a³am  nastêpn¹  ksi¹¿kê  pt.:  ¡ Lewitacje  duszy  wybranej  w  niepojêtych sferach 
doczesnoœci   i   nieskoñczonoœci  ¢  ( 133 strony ),  aby  nareszcie  zaczêto  powa¿nie  traktowaæ
Dzie³o  Pana  mego,  które  odwiecznie  przeznaczone  by³o  na  duszê  m¹.

W  tym  liœcie  z  9 lipca  2008 roku   do  Ojca  Œwiêtego   ustosunkowa³am  siê   równie¿ 
do  opinii  lekcewa¿¹cego Assesora Gabiera Caccia i miêdzy innymi napisa³am tam:  � Chcia³am 
zaznaczyæ,   ¿e  wszystkie  moje  ksi¹¿ki  nie  s¹  ¿adnymi  moimi  przemyœleniami,   jak  to  by³o 
napisane   w   liœcie   skierowanym   do   mnie  z  dnia  4 lutego  2008 r.   przez   Mons.  Gabriele 
Caccia,  bo  je¿eli  to  by³yby  faktycznie  tylko  moje  przemyœlenia,  to  by³oby  to jedynie dzie³o 
ludzkie,  które  oparte  jest  na  piasku,  bez  ¿adnej  wartoœci,  tak¿e  ba³abym  siê  Boga  i  nigdy 
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“ trocin  ziemskich ”   nie   odwa¿y³abym  siê  wys³aæ  do  Ojca  Œwiêtego.   Dzie³o   Bo¿e,  które 
prowadzê oparte jest na skale Bo¿ej,  gdzie  podawane  s¹  niepodwa¿alne  sprawy  Bo¿e w Bogu 
dla  zmanierowanej  epoki,  która  nawo³uje  do  odwrócenia siê od Boga, manipuluje w mediach,
... ,   i   gdzie   nie  odró¿nia  siê  dobra  od  z³a.   W   moich   ksi¹¿kach   przekazujê  autentyczne 
lewitacje  duszy  mej,   która   na   czas  okreœlony  przez   Boga   przekracza  próg  œmiertelnoœci 
i  w  Bogu  wznosi  siê  w  niepojêtych  sferach  doczesnoœci  czy  te¿  w  nieskoñczonoœci.  

Na  ten  list  do  Ojca  Œwiêtego   nie   mia³am   ju¿   ¿adnego,   nawet  grzecznoœciowego
odzewu,   tak¿e   11 listopada  2008 roku  wys³a³am  do  Ojca  Œwiêtego  nastêpn¹  moj¹  ksi¹¿kê
z  zakresu  teologii  duchowoœci  mistycznej  pt.:  ¡ Lewitacje   duszy   wybranej   w   niepojêtych 
sferach   doczesnoœci   i   nieskoñczonoœci  ¢ ,   czêœæ  2 - ga  ( 136 stron ),    aby   w   ca³ej   pe³ni 
rozwiaæ   wszelkie   w¹tpliwoœci  w  moim  tak  trudnym,   a   zarazem   przepiêknym  powo³aniu 
Bo¿ym,  które  skierowane  jest  dla  ca³ej  ludzkoœci.

W  mojej  nadprzyrodzonej  misji,  która  jest  pierwsz¹  i niepowtarzaln¹ misj¹ w historii 
œwiata  potrzeba  niezmiernie  wielkich i uduchowionych umys³ów,  aby  to  wszystko rozpatrzeæ 
w  Chrystusie,  tak¿e  potrzeba  wielu  lat  w  d³ugim  procesie  badawczym w Kongregacji Nauki 
Wiary,  aby  móg³  byæ  wydany  ostateczny  werdykt  od  Ojca  Œwiêtego.

Na   moj¹   przesy³kê   z   11 listopada  2008  roku,     ani   te¿   z   3  stycznia  2009  roku
skierowan¹  do  Ojca  Œwiêtego,  w  której  wys³a³am  ksi¹¿kê  pt.:  ¡ Lewitacje  duszy  wybranej 
w  niepojêtych  sferach  doczesnoœci  i  nieskoñczonoœci ¢,  czêœæ  3 - cia  (56 stron),  równie¿ nie 
dosta³am  ¿adnego  odzewu,  co  do  postêpowania  Dzie³a  Bo¿ego.

 Umocniona  w  Chrystusie,   kiedy   tylko   wróci³am   na   sta³e  do  Polski,   to  13  maja
2009  roku   do  Ojca   Œwiêtego   wys³a³am  nastêpn¹  ksi¹¿kê  pt.:  ¡ Lewitacje  duszy  wybranej 
w   niepojêtych   sferach   doczesnoœci   i   nieskoñczonoœci ¢ ,   czêœæ   4 - ta  ( 74  strony ),    aby 
najwy¿szych  dostojników  Koœcio³a  katolickiego  przekonaæ  o  prawdziwoœci niezwyk³ych ³ask 
duszy  mej,  i  aby   nie  by³o  ¿adnych  w¹tpliwoœci,  i  ¿eby  nikt  nie  zarzuci³  mi,  ¿e to s¹ niby
rzekome  ³aski  Bo¿e,  czy  jakiœ  mój  wymys³,  a  mo¿e  tylko  jakaœ  tam literatura, któr¹ mo¿na 
niby   zaliczyæ  do  dziedziny  teologii  duchowoœci  mistycznej,   czy   te¿   jakieœ   przemyœlenia,
co   to  ju¿  raz   napisa³  mi  we  w³asnym  imieniu   Assesor   M o n s.  G a b r i e l e   C a c c i a, 
który  absolutnie  nie  zaznajomi³  siê  z  Dzie³em  Bo¿ym,  o  czym  napisa³am  powy¿ej.

Moje   duchowe   ¿ycie   przekazujê   jedynie  z  pos³uszeñstwa   na   usilne  proœby  Pana
mego,  tak¿e  z  pomoc¹  Ukochanego   wys³a³am   jeszcze   do   Ojca   Œwiêtego   trzy   nastêpne
moje   duchowe   ksi¹¿ki   pt..:  ¡ ¯ycie  mistyczne  Anny  Flak  na  ciernistej  i  mi³osnej  drodze 
œwiêtoœci  ¢,   czêœæ  1 - wsza  ( 9 wrzesieñ  2009 r.;  108 stron ),   czêœæ  2 - ga  ( 11 luty  2010 r.; 
112 stron )  i  czêœæ  3 - cia  ( 3 maj  2010 r.;  123 strony ),  które  s¹  kontynuacj¹ Dzie³a Bo¿ego, 
które  prowadzê,   aby   by³a   widoczna   moja   jasna   droga   doskona³oœci,   która   tak   bardzo 
urodzajna  jest  w  ³aski  Bo¿e  ze  œwiata  wielowymiarowego,   które   znajduj¹  siê  poza  nasz¹ 
zmys³owoœci¹,   i   które   absolutnie   nie   podpadaj¹   pod   ¿adne  pojêcia   czy  te¿  formy.  Jak 
dotychczas  nie  mam  absolutnie  ¿adnego  odzewu  ze  Stolicy  Piotrowej na Dzie³o Pana mego, 
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tak¿e  obecnie  cieszê  siê  niezmiernie,   ¿e   nie   tylko   wysy³am   ju¿   ostatni¹  moj¹  duchow¹ 
ksi¹¿kê  do  Ojca  Œwiêtego,   a   tak¿e   do   Kongregacji   Nauki   Wiary,  gdzie  ono  ju¿ dawno 
powinno    byæ    skierowane   tam   przez    A s e s o r a    G a b r i e l e   C a c c i a,    który    jest 
odpowiedzialny  za  korespondencjê  wysy³an¹  do  Ojca  Œwiêtego.

Moja  obecna  duchowa  ksi¹¿ka  zamyka  Dzie³o  Najœwiêtszego,  bo  ja  ju¿ wype³ni³am 
w  ca³ej  pe³ni  wolê  Ukochanego,   a   to,   ¿e   brak   jest   odpowiedzi   ze   strony  najwy¿szych 
dostojników   Koœcio³a   na   moje   dosy³ane   duchowe   ksi¹¿ki,   to  przecie¿  nie  jest  to  moja 
wina.   Takie   mam   wewnêtrzne   przeczucie,   ¿e   obecny   Ojciec  Œwiêty  Benedykt  XVI - ty
nawet  nie  wie,  ¿e  ja  tak  bardzo  dobijam  siê  do  Niego  z  ksi¹¿kami  duchowymi  i z proœb¹ 
o  audiencjê u Niego,  ale  to  ju¿  historia  os¹dzi  Jego  niedoœwiadczonych  urzêdników,  którzy 
najprawdopodobniej s¹ niekompetentni,  nierzetelni i wrecz opieszali w za³atwianiu tak wa¿nych 
spraw  Bo¿ych,  i  pewnie  Dzie³o  Pana  mego  odk³adaj¹  na  pó³kê  do  której  nikt  nie zagl¹da.

Obecnie  do  Ojca  Œwiêtego  wysy³am  ju¿  po  raz   15 - ty  list   wraz  z  nastêpn¹  moj¹ 
nowo   napisan¹   ksi¹¿k¹  z  zakresu  teologii  duchowoœci  mistycznej    pt.:  ¡ ¯ycie  mistyczne 
Anny   Flak   na   ciernistej   i   mi³osnej   drodze   œwiêtoœci  ¢,   czêœæ  4 - ta,   aby  rozwia³y  siê 
najmniejsze  w¹tpliwoœci,  co  do  mojego  odwiecznego  powo³ania,  i  aby  rozpocz¹³ siê proces 
badawczy  mojej  nadprzyrodzonej  misji   w   K o n g r e g a c j i   N a u k i   W i a r y. 

W  obliczu   zakoñczonej   pisemnej   czêœci   duchowego   Dzie³a  Bo¿ego,  Kongregacja
Nauki   Wiary   bêdzie   mia³a   bardzo   bogaty   wgl¹d  w  moje  mistyczne  ¿ycie  i   nie  bêdzie 
ju¿  cienia  w¹tpliwoœci,   co   do   mojej  nadprzyrodzonej  misji,   a  co  za  tym  idzie  mam  ju¿ 
wystarczaj¹cy   duchowy   materia³,   aby   Dzie³o   Bo¿e,   które   prowadzê   prawie   ca³e  ¿ycie 
swoje  znalaz³o  siê   w   K o n g r e g a c j i   N a u k i   W i a r y,   aby  dog³êbnie  przebadaæ Go, 
zanim  Ojciec  Œwiêty  wyda  ostateczny  werdykt.

Drogi  Kardynale  na  podstawie  jedynie  tytu³ów  moich  mistycznych  ksi¹¿ek: ¡ Dzie³o 
ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego ¢  ( 9 tomów ),   ¡ Œwiat³oœæ 
w  ciemnoœci  w  rzeczywistoœci  nadprzyrodzonej ¢ ;  ¡ Lewitacje duszy wybranej w niepojêtych 
sferach  doczesnoœci  i  nieskoñczonoœci ¢ ( 4 czêœci )   oraz    ¡ ¯ycie  mistyczne  Anny  Flak  na 
ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  ¢ (4 czêœci)  mo¿na  od  razu  wnioskowaæ,  ¿e zosta³am 
powo³ana  do  wy¿szego  ¿ycia   duchowego  w  Panu  naszym,  i  ¿e  muszê te¿ mieæ ogrom ³ask 
Bo¿ych,  bo  przecie¿  w  przeciwnym  wypadku  sama  z  siebie  nic  nie  napisa³abym.

Zanim  dobrnê  do  nieuniknionej  œmierci  swej,   to   nie   mogê   zawieŸæ  umi³owanego
Pana   swego,    który    coraz    bardziej   umacnia   mnie   w   Sobie,   i   skoro   On   tak   czêsto
obdarowuje  duszê  moj¹  ³askami  Swymi,   które   wkraczaj¹  w   niepojête   zaœwiaty   Jego,   to
zgodnie   z   poleceniami  Jego   w   Imieniu  Jego  proszê  Wasz¹  Œwiêtobliwoœæ  o  rozpoczêcie
procesu  badawczego  Dzie³a  Pana  naszego  w  K o n g r e g a c j i    N a u k i    W i a r y,   które
zdajê  sobie  sprawê  z  tego,  ¿e  mo¿e  zakoñczyæ  siê  nawet  po  œmierci  mej.

W obecnej  dobie  cywilizacji  k³amstwa  i  œmierci  moje  odwieczne  powo³anie dojrza³o
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ju¿  do  odpowiedniej  pe³ni  Bo¿ej,  aby  mog³o  byæ  rozpowszechnione  na  ca³y zdeprawowany
œwiat,   ale   przecie¿   dopóki   ono   nie   zostanie   dok³adnie   sprawdzone   przez  Kongregacjê
Nauki  Wiary  w  Watykanie   i   nie   zapadnie   pozytywny   werdykt   od  Przewielebnego  Ojca 
Œwiêtego,  to  bêdzie  ono  musia³o  jeszcze  d³ugo  poczekaæ.

Jestem    gotowa    na   wszystko   i   nie   lêkam   siê   trudnych   przedsiêwziêæ   w   Imiê
Najwy¿szego,   bo   w   Nieskoñczonym   zwyciê¿ê   ca³y   œwiat,   tak¿e   gardzê  przemijaj¹cymi 
mi³oœciami  i  zaszczytami,   które   s¹   niczym   w   porównaniu  z  nienasycon¹  mi³oœci¹  Bo¿¹, 
a  poza  tym  dla  mnie  jedynym  zaszczytem,   to  jest  przebywaæ  w  Chwale  Pañskiej,  dlatego 
te¿   dusza   moja   doskonali   siê   coraz   bardziej  w  Panu  swoim,   aby   mog³a  ona  zas³u¿yæ 
sobie  na  wiekuiste  zbawienie.

Dzie³a  Bo¿ego,  które  prowadzê  nie  da  przekazaæ  siê  w  oderwaniu  od  przemijaj¹cej 
rzeczywistoœci,   bo   ono  œciœle  ³¹czy  przyrodzonoœæ  z  nadprzyrodzonoœci¹  i  jest  wczepione 
w  Dzie³o  Odkupienia,  tak¿e  wrogowie  Boga,  którzy  pragn¹  rozdzieliæ  Koœció³  od  pañstwa
doczekali siê odpowiedniej nadprzyrodzonej misji,  która  jest  dla  nich  zaskoczeniem  i  wielk¹ 
mistyczn¹  eksplozj¹,  na  któr¹  nie  maj¹  absolutnie  ¿adnego  wp³ywu.  

W   moim   tymczasowym   pielgrzymowaniu   nie   potrzebujê   ju¿   w i a r y,   poniewa¿ 
podczas   snu   dusza  moja  non - stop  opuszcza  cia³o  w  Panu  swoim,   tak¿e   ona   dziesi¹tki 
razy  widzia³a  Go  oczyma  swymi,  i  nawet rozmawia³a z Nim, a poza tym ona moc¹ i mi³oœci¹ 
Jego  lewituje  w  Nim   i   przebija  siê   przez   niepojête   sfery   doczesnego  i  nieskoñczonego 
œwiata  Jego.  Najs³odszy   Mistrz   Niebieski   coraz   bardziej   ubogaca   mnie  ³askami  Swymi, 
abym  mog³a  potomnym  jak  najwiêcej  tych  niezwyk³oœci  Jego  przekazaæ  za spraw¹ Jego, bo 
byæ   mo¿e   znowu   minie   2000  lat   zanim   Wszechmog¹cy   jak¹œ  nastêpn¹  duszê  obdarzy 
takimi  samymi  ³askami  jakie  ma  obecnie  dusza  ma,  ¿e  podczas  snu  bêdzie ona opuszcza³a 
w Nim tak czêsto cia³o,  i  bêdzie  mia³a  te¿ du¿o mocy Jego, aby to wszystko przekazaæ w Nim.

 Jak    ju¿    wczeœniej   pisa³am   dusza   M a r t y   R o b i n   mia³a   te   same   ³aski,   co 
obecnie  ma  dusza  ma,   ale  nie  mia³a  ona  si³y,   aby   to   wszystko   przekazywaæ,   poniewa¿ 
mia³a  unieruchomione  prawie  wszystkie  cz³onki  cia³a  swego. 

Burzliwe  fale  ¿ycia  mego  ju¿  dawno  uspokoi³y  siê,   dlatego   te¿  w  czystoœci  Bo¿ej
nape³niona    moc¹    i    mi³oœci¹    Umi³owanego    swego    stanê³am    oko    w   oko   z   ca³ym
zdemoralizowanym  œwiatem,   aby   przekazaæ   duchow¹   prawdê  w  Nim,    która   mieœci   siê 
w  najtajniejszych  zakamarkach  duszy  naszej  oraz  za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci,  która
jest  dostêpna  dla  dusz,  które  pozby³y  siê  cielesnej  pow³oki  za  spraw¹  Wszechmog¹cego.

Najmi³osierniejszy    Ojciec    Przedwieczny    przygarn¹³    duszê    m¹    do   duchowego
Królestwa  Swego,   aby   ju¿   teraz   mog³a  ona  odrobinê  kosztowaæ  niepojêtej  mi³oœci  Jego, 
dlatego  te¿  ona  ci¹gle  myœli  tylko  o  Nim,   a   ja   z   kolei   przedstawiam   swoj¹  mistyczn¹ 
drogê,    aby   w   pe³ni   czasów   obudziæ   wszystkich  faryzeuszy  Chrystusa,  którzy  zdradzaj¹ 
idea³y  Ewangelii  Jego  dla  przemijaj¹cych  wartoœci  tego  œwiata.  W   znaku   jednoœci   Bo¿ej 
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wype³niam  swoje  odwieczne  powo³anie  i  pocieszam  Boskiego  Oblubieñca,  który  duszê  m¹ 
coraz  bardziej  wtapia  w  Swe  niepojête  tajemnice.  Dusza moja w ukrytej kontemplacji oparta 
o  silne  fundamenty  Ukochanego  swego  niepostrze¿enie  brnie  do  wiekuistej  wiecznoœci, aby 
mog³a  ona  zjednoczyæ  siê  z  Umi³owanym  po  nieskoñczone  czasy.

Wszechmocny  Ojciec  Niebieski  niezmiernie  cierpi  w  zniewolonych  narodach,   które 
wprowadzaj¹  i  nag³aœniaj¹  wywrotowe  pogl¹dy,   które  ³ami¹  sumienia  ludzkie,   dlatego  te¿ 
na  te  potworne  ideologiczne   czasy   zes³a³   On   moj¹   nadprzyrodzon¹   misjê,  abym  mog³a 
w  Nim  uderzyæ  w  popleczników  szatana,  którzy  za  nic  maj¹  ¿ycie  ludzkie.

Przewielebny  Kardynale,  Wasza  Eminencja  jest  Prefektem  Kongregacji Nauki Wiary, 
tak¿e   piszê   do   wielkiego  duchownego  znawcy,  który  ma  dobro  Koœcio³a  Chrystusowego, 
i   jestem   pewna   w   Panu   naszym,    ¿e   jak   Eminencja   czyta   chocia¿by   ten   mój   jeden 
duchowy  list  skierowany  do  Niego,  to  przecie¿  Eminencja  od  razu wyczuwa w jakim duchu 
jest   on   pisany,   dlatego   te¿   wierzê,    ¿e   jak   Kardyna³   przeczyta   odrobinê   wiêcej   tych 
duchowych   listów,   to   skieruje   duchowe   Dzie³o  Pana  naszego  do  rzetelnego  przebadania
Jego,  aby  wype³ni³a  siê  wola  Bo¿a  we  mnie.

W  swoim  przemijaj¹cym  pielgrzymowaniu  bezkompromisowo pe³niê umi³owan¹ wolê 
Przedwiecznej  M¹droœci  dla  której  ca³kowicie  poœwiêci³am  siê,  aby  poprzez prawdê i dobro 
zadoœæuczyniæ    za    grzechy   œwiata.   W   tej   zafa³szowanej   rzeczywistoœci   poprzez   swoje 
odwieczne  powo³anie,   które   jest   zawarte  w  moich  mistycznych  ksi¹¿kach  pragnê  przebiæ
siê  do  œwiadomoœci  ludzkiej  i  zasiaæ  ziarno  Pana  swego.

W   swoim   ziemskim   pielgrzymowaniu   jestem  w  s³odkiej  za¿y³oœci  z  Ukochanym, 
w   którym   pok³adam  ca³¹  nadziejê,  dlatego   te¿   nie   martwiê   siê   o   Dzie³o   Jego,   które
prowadzê,  bo  przecie¿  On  ma  pieczê  nad  wszystkim. £aska Trójjedynego Boga nie opuszcza 
mnie  ani  na  chwilê,  abym  przemieniona  w  Niego  mog³a jak najjaœniej przedstawiæ niepojête 
sprawy  Jego,   które   skrusz¹   oziêb³e  dusze  i  serca  nie  tylko  masonerii  pseudonaukowców, 
ale  wszystkich  masonów  ca³ego  grzesznego  œwiata.

Przedwieczne   S³owo   Wcielone   pragnie,    aby    wszystkie   dusze   zap³onê³y   wielk¹
mi³oœci¹  do  Niego,   dlatego  te¿  na  te  wspó³czesne  zdemoralizowane  czasy  zes³a³  On  moj¹
nadprzyrodzon¹  misjê,   która   w   ca³ej   pe³ni   odpowiada   na   oczekiwania   ca³ej   grzesznej 
ludzkoœci,   która   spragniona   jest   nadprzyrodzonoœci,   która  tak  mocno  mog³aby  wkroczyæ 
w  duszê  wybran¹.   Jako   córka   Ojca   Wiekuistej   Œwia³oœci   nie   szczêdzê   czasu  na  misjê 
Jego,    bo  przecie¿  On  jedyny  uwolni³  mnie  od  zniewolonego  œwiata,   dlatego   te¿   pragnê 
w  mi³oœci   i   pokorze   Pana   swego   przekazaæ  realnie  istniej¹ce  ¿ycie  duchowe,  które  jest 
w   nas   i   wokó³   nas,    aby   zatrzymaæ   mordercze   tempo   zdeprawowanego   œwiata,   które 
odbywa  siê  w  œmiertelnej  trwodze  prawych  owiec  Bo¿ych.

Wszechw³adny   moc¹   Swoj¹   gruntownie   przygotowa³   córkê   Swoj¹   Annê    na   te 
neutralne,  laickie  pañstwa,  które  nieprzerwanie  podejmuj¹  antychrzeœcijañskie decyzje, abym 
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mog³a  uderzyæ  w  Nim  we  wszystkich  zaborców  tego  niemoralnego  œwiata  i  z³o zwyciê¿yæ 
dobrem  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego.   Wszechmocny   broni   Dzie³a   Swego,   które   prowadzê 
z  woli  Jego,  tak¿e  nie  zwa¿am  na  przemijaj¹ce  cierpienia  i  pora¿ki,  i  walczyæ  bêdê a¿ do 
ostatniego  tchu,  aby  wype³niæ swoje odwieczne powo³anie, w którym jedynie mogê spe³niæ siê. 

Matka   Mi³osierdzia,    Maryja   nieustannie   wspomaga   mnie   w   moim   odwiecznym 
powo³aniu,  i  Ona  bardzo  dobrze  wie,  ¿e  ono  uzdrowi  i  odnowi  Koœció³  Jej  Syna,  dlatego 
te¿  wszystkie  duchowe  ksi¹¿ki  wysy³am  w  dniu  Jej  œwiêta,  lub  te¿  w ukrytych Jej znakach 
czy   te¿  w  znakach   Jej   Syna,   aby   poprzez   te   widzialne   znaki   czasu   zdemoralizowana 
ludzkoœæ  mog³a  przejrzeæ  oczyma  cia³a  i  duszy,  i  odnowiæ  siê  w  Chrystusie.

Drogi  Kardynale  na  rêce  Waszej  Œwiêtobliwoœci  wysy³am  dwie  takie same dyskietki 
CD - R,  na  których  nagrane  s¹  wszystkie  powy¿ej  wspomniane  ksi¹¿ki  z  dziedziny teologii 
duchowoœci   mistycznej   oraz   ca³oœæ   Dzie³a   Bo¿ego,   które   równie¿   ma   Ojciec   Œwiêty, 
a  ponadto  równie¿  wysy³am  kopiê  listu  skierowanego do Ojca Œwiêtego Benedykta XVI - go, 
Nuncjusza  Apostolskiego   abp.  Celestino  Migliore,  kard.  Stanis³awa  Dziwisza,   abp.  Józefa 
¯yciñskiego,  abp.  Zygmunta  Kamiñskiego,  ojca  Tadeusza  Rydzyka   oraz  kopiê  odpowiedzi 
na  mój  list  od  Nuncjusza  Apostolskiego   P i e t r a   S a m b i    z   siedzib¹  w  Waszyngtonie 
z  14 - go  stycznia  2009  roku.

Droga    Eminencjo    mam    g³êbok¹    nadziejê   w   Panu   swoim,   ¿e   po   wnikliwym
przeczytaniu  obecnego  pisma  i  po  zapoznaniu  siê  z  moimi  innymi  pismami nareszcie moje
duchowe  ksi¹¿ki,  które  pisane  by³y  w  Oblubieñcu  moim   znajd¹  siê   w   K o n g r e g a c j i 
N a u k i    W i a r y,    i   ta   odpowiedŸ   ze   strony   Waszej   Eminencji  równoznaczna  by³oby 
z  wype³nieniem  woli  Pana  mego  w  stosunku  do  duszy  mej,   tak¿e   czekam  na  upragnion¹ 
i  pozytywn¹  odpowiedŸ.  A m e n !  

                   Szczêœæ  Bo¿e !

                      Anna  Aniela  Flak
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