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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Drogi  Ojcze  Œwiêty,   z   woli   Przedwiecznej   M¹droœci  nad  M¹droœciami  dusza  ma 

tak   wiele   doznaje   niepojêtej   dobroci  i  mi³oœci,   tak¿e   dalej   walczê  mistycznym  s³owem 
w  Imiê  Ukochanego  w  sprawie  duchowego  Dzie³a  Jego,  bo przecie¿ moje zadanie ogranicza 
siê  przede  wszystkim  do  misterialnego  pisania,  dlatego te¿ z pe³nym oddaniem realizujê wolê 
Pana  mego,  w  zwi¹zku  z  czym  nie  zwa¿am  na  obecn¹ ciszê od Prefekta Kongregacji Nauki 
Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera  na  duchowe  przesy³ki  me,  której jako marny cz³owiek 
nie  rozumiem,   i  nie  mogê  w  ¿aden  sposób  przenikn¹æ  takiej  znieczulaj¹cej  biernoœci  i  to
od  duchownego,   który   stoi  na  stra¿y  praw  nauki  katolickiego  Koœcio³a  Wszechmog¹cego.
Moja  walka  o  Dzie³o  Kap³ana  Niebieskiego bêdzie trwa³a a¿ do koñca ¿ycia mego, aby mog³a 
wype³niæ  siê  wola  Jego  we  mnie,  tak¿e  po  takiej serii wys³anych wyjaœniaj¹cych duchowych 
listów  do  Stolicy  Piotrowej,   które  w  du¿ym  procencie  s¹  te¿  umieszczone  na  mej  stronie
internetowej,   nie   bêdzie   ju¿  ¿adnych  w¹tpliwoœci  co  do  zinterpretowania  tego  tak  wprost
nieprawdopodobnego   odwiecznego   powo³ania   mego,    które    skierowane    jest   do   ca³ego
rozproszonego,  grzesznego  ludu  Trójjedynego  Boga. 

 W  Dziele  Boskiego  Mistrza  idê  zupe³nie  nieprzetartymi  drogami,   którymi  prowadzi
mnie  Sam  Zbawiciel,  które  poprzez  mêczeñstwo  cierpliwoœci,  ale  w  niezast¹pionej  mi³oœci
Ukochanego  prowadzê  w  pos³uszeñstwie  i  wiernoœci,  tak¿e  odwa¿nie  broniê go, bo przecie¿ 
odwiecznie  by³o  ono  przeznaczone  na  duszê  m¹.  Poprzez  duchowe  pisma,  które wysy³a³am 
i   jeszcze   wysy³am  do  duchowieñstwa,  w  sposób  szczególny  broniê  prawdziwoœci swojego 
powo³ania,  tak¿e  od  kiedy  wróci³am  ze  Stanów  Zjednoczonych do swojego ojczystego kraju, 
to  zaczynam  powoli  wydawaæ  na  mej  stronie internetowej  owoc  Pana  naszego  z  duchowej 
Ojczyzny Jego,  aby  obudziæ  masonów  tego  œwiata  do  ¿ycia  duchowego,  i  obudziæ te¿ kard.
Gerharda  Ludwiga  Müllera  do  wszczêcia  procesu  badawczego  tego  duchowego  owocu.

W  Dziele  Kap³ana  Niebieskiego  jestem  zupe³nie  sama  i  nikt,  ale  to kompletnie nikt
nie  pomaga  mi,  bo  nawet,  gdy  zwraca³am siê bezowocnie o pomoc w nag³oœnieniu chocia¿by
jedynie  mej  krzywdy  moralnej  z  9. 10. 1985 r.  zwi¹zanej   z   bezprawnym  nie  nadaniem  mi
stopnia  doktora  po  obronionej  3 miesi¹ce  wczeœniej  pracy doktorskiej na Wydziale Rybactwa 
Morskiego  Akademii Rolniczej  w  Szczecinie,  to  niektórzy  wprost  powiedzieli  mi,  ¿e nie s¹ 
tym  zainteresowani,   albo   te¿   przybrali   pozê   milczenia  boj¹c  ruszyæ  siê  “ wielkich ” tego
œwiata,   i   skoro  Nieœmiertelny  da³  mi  moc  Sw¹,  abym  zrealizowa³a  duchowe  Dzie³o  Jego,
dlatego  te¿  walczê  w  Imiê  Jego,  i  z  góry  wiem,  ¿e  i tak wszystko stanie siê zgodnie z wol¹ 
Jego,  bo  On  jedyny  jest  zmartwychwstaniem  i  ¿yciem  ( J 11,  25 ).  W   moim   odwiecznym 
powo³aniu  przenikniêta  Bóstwem  Ukochanego  zrobi³am  wszystko  to,  co  jest  w  mocy  mej, 
a  resztê  dokona  ju¿  Pan  mój,  który  ma  pieczê  nad  wszystkim,  i  On  najlepiej  wie,  co jest 
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najlepsze   dla   Dzie³a   Jego.  Ca³e   moje   odwieczne   powo³anie   powstawa³o   w   cierpieniu, 
pokorze   i   ciszy,   aby   mog³o   ono   wyjœæ   na   obecn¹   Sodomê   i   Gomorê,  która  ju¿  jest 
przygotowana  na  tak  wielkie  duchowe  Dzie³o  Pana  naszego.  

¯yjê   dla   Pana   mego   id¹c   nieustannie   za   Nim,   dlatego   te¿  mam  czyniæ  dobro, 
w  zwi¹zku  z  czym  nigdy  nie  zamknê  siê  w  sobie,  bo za wiele otrzyma³am od Ukochanego, 
który  nakaza³  mi  dzieliæ  siê  niepojêtoœciami  Jego,  które  tak  bardzo  wkroczy³y  w ¿ycie me, 
które  zosta³o  wczepione  w  krzy¿  Chrystusowy,  który  jest przecie¿ drzewem ¿ycia i prowadzi 
dusze  nasze  do  wiekuistego  zbawienia,  o  czym  mówi  nam  nasza wiara. Na swojej ciernistej 
i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  niejednokrotnie  by³am  w  przepaœci,  jak i na szczytach niepojêtej
duchowoœci,   tak¿e  niesamowicie  cierpia³am,  jak  i  te¿  radowa³am  siê  w  Panu  swym,  który 
da³  mi  odczuæ  niepojêcie  bolesn¹  gorycz  cierpienia  Swego,  jak  i  te¿  upojnej,  nienasyconej 
mi³oœci  Swej.

Umi³owany  Zbawiciel  przyszed³  do  Œwi¹tyni  mej,  tj.  do  twierdzy  duszy  mej,  gdzie 
rz¹dzi  tylko  prawo  mi³oœci,   i   dziêki   nieskoñczonemu   mi³osierdziu   Ukochanego  wesz³am 
w   przestrzeñ   paschalnych   prawd   i   wydarzeñ  Jego,   tak¿e   za   pomoc¹   œwiêtych  znaków 
czasów  za  przyczyn¹  Ducha  Œwiêtego  prowadzona  jestem  do  Wszechpotê¿nego,  w  którym
moje  si³y  s¹  niewyczerpane,  bo  przecie¿  Ukochany nieprzerwanie odnawia je, tak¿e wype³niê 
Dzie³o  Jego  co  do  ka¿dej  litery  S³owa  Jego  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego.

Zaanga¿owana  jestem  i  to  w  ca³ej  pe³ni  w  Dzie³o  Ukochanego,  i  mimo, ¿e obecnie
pracujê   na   mniejszych   obrotach   ze   wzglêdu   na   niesamowite   os³abienie,   ale   wytrwale 
w  pe³nej  wiêzi  z  Umi³owanym  wspó³pracujê  z  Nim  dla  dobra  Koœcio³a Jego, który poprzez 
Maryjê  narodzi³  siê  z  Ducha  Œwiêtego.  W  jednej  jednoœci  w  harmonii  objawienia Kap³ana
Niebieskiego,  w  mi³osnym  pokoju  i  sprawiedliwoœci  dusza ma  wesz³a w Boskie skarby Pana
swego,  tak¿e  odrobinê  skosztowa³a  ona  przedsmak  wiecznej  szczêœliwoœci,   dlatego  te¿  tak 
bardzo  rwie  siê  ona  do  jedynego prawdziwego piêkna, które wystêpuje w wolnoœci i prawdzie 
Ukochanego,  tj.  w  Nim  Samym.  W   ¿arliwej,   mi³osnej   modlitwie,  niejednokrotnie  pisanej 
wys³awiam  Pana  swego,  patrz¹c  i  rozumiej¹c  tajemnice  Jego  poprzez  Niego Samego, tak¿e
w  ¿ywej  œwi¹tyni  Ukochanego,  tj.  w  Koœciele  Jego  ¿yjê  zgodnie z Ewangeli¹ Jego. W mym 
g³êbokim    duchowym    ¿yciu   adorujê   Pana   mego   poznaj¹c   w   œwietle   Jego   prawdziw¹ 
rzeczywistoœæ   Jego,    jak   i   siebie   sam¹,   tak¿e   nieustannie   têskni¹c   za   Nim  z  pomoc¹ 
Jego   stawiam   czo³o   wszelkim   przeciwnoœciom    czyli   wyzwaniom,    które    s¹   zwi¹zane 
z  Dzie³em  Jego,  które  wykonujê  w  Imiê  Jego.

Ojciec    Przedwieczny   odwiecznie   zadecydowa³   za   mnie   i   pracowa³   nad   moim
nawróceniem,  abym  zawsze  by³a  z  Nim,  dzieli³a  Jego  S³owo,  Jego wszystko w Nim, i abym 
by³a   zwi¹zana  z  Nim   na   ziemi,   a   po   wype³nieniu   misji,  aby  dusza  moja  w  Nim  by³a 
w  Niebie.  Na  swojej  drodze  doskona³oœci  zawsze modlê  siê  i  nigdy  nie  ustajê  ( £k 18, 1 ),
i  z  czystym  sercem,  w  ukryciu,  bez  zgie³ku,   w   cichej   porze   nocy  bez  zwracania  uwagi 
na   cokolwiek,    tak   jak   Zbawiciel  ( Mt  14,  23 )   poprzez   m i ³ o œ æ,   która   jest  dostêpna 
w  misterium  Krzy¿a  podda³am  siê  kierownictwu  i  dzia³aniu  Ducha  Œwiêtego,  aby wype³niæ 



- 3 -

odwieczny  Plan  Bo¿y.  W  moim  odwiecznym  powo³aniu   prowadzi   mnie   m i ³ o œ æ,   która 
idzie   wprost   z   g³êbiny   Boskiej  Istoty  i  spoczywa  w  Bogu  dla  Niego  Samego,  wyjmuj¹c 
mnie  z  siebie  samej  i  przenosi  do  ¿ycia  w  Nim  ( Œwiêty  Tomasz z Akwinu,  Œwiêta Teresa 
od  Jezusa,  Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a,  Thomas  Merton ).

Na  mojej  drodze  œwiêtoœci  za  spraw¹  Oblubieñca  Niebieskiego przesz³am wieloletnie 
przygotowania  duchowe,  aby  w  jasnoœci  Bo¿ej  œwiadczyæ o ³askach Bo¿ych,  które otrzymuje 
dusza   ma,   ¿e   we   œnie   tymczasowo   opuszcza   ona  w  Bogu  cia³o  i  syci  siê  niepojêtymi 
tajemnicami  Królestwa  Niebieskiego,  a  kiedy  wraca  ona  do  szarej  doczesnoœci, to wówczas 
wszystko   to   przekazuje   do   pamiêci  mej,   a   ja   z   kolei  dla  potomnych  nieudolnie  piszê 
o  tych  niepojêtych  sprawach  Pana  naszego  w  Imiê  Jego. 

Boski  Odkupiciel   uzdrawia   duszê   m¹   na   ró¿ne   sposoby  i  udziela  jej  wiele  ³ask 
Swych,   aby   rozumem   Jego   pozna³a  ona  wiele  tajemnic  Jego  zanim  wejdzie  na  sta³e  do 
wiecznoœci  Jego.   Z   woli   wszechpotê¿nego   Ojca   Niebieskiego   dusza  ma  setki  razy  by³a 
zanurzana   w   niewymownej   Chwale   Jego   i   ona   dobrze   wie,  co  to  jest  smak  s³odkoœci
Jego,    dlatego   te¿    ona    têskni    za    niepojêtymi    rozkoszami   Jego,   które   mieszcz¹   siê 
w  nadprzyrodzonej  OjczyŸnie  Jego.  Na  obecnym  etapie  mej  drogi  duchowej  prawie ka¿dej 
mistycznej   nocy  dusza  ma  przebywa  w  Bogu  w  spirytualistycznych  sferach  Bo¿ych,  które 
osi¹galne  s¹  jedynie  za  spraw¹  Boga,  przez  Boga i w Bogu,  dlatego te¿ w ca³ej pe³ni oddana 
jest  ona  umi³owanemu  Oblubieñcowi  swemu,  którego  kocha  nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Jego.

Niepojêcie  przes³odki  Jezus  Chrystus  tak  bardzo  uszczêœliwia  i  uzdrawia  duszê  m¹, 
aby  ona  nigdy  nie  zaprzesta³a  kochaæ  Jego  mi³oœci¹  Jego,  i  w  tej b³ogoœci Jego ona zatraca 
siê  w  Nim,   i   kiedy   z   tych   przes³odkich  wêdrówek  zza  œwiata  wraca  ona  do  cielesnego
wiêzienia,  to  jest  to  dla  niej  przeokropny  duchowy  miecz,  bo  przecie¿  ona ju¿ nie kosztuje 
tych  przeb³ogich  nadziemnych  tajemnic,  które  s¹  dostêpne  jedynie  dla  zbawionych  dusz.

Duch   Prawdy  i  Mi³oœci   prowadzi   mnie   do   odwiecznej   prawdy,   dlatego  te¿  ca³e 
swoje  odwieczne  powo³anie  przekazujê  w  prawdzie,   bo   tylko   prawda  Bo¿a  nas  wyzwala 
( J 8,  32 )  i  w  niej  dusze  nasze  dosiêgaj¹  zbawienia  w  Panu  naszym,   który   przecie¿  daje 
nam  ¿ycie  wieczne  ( J 10, 28 ).  Boski  Odkupiciel  bardzo  dobrze  wie,  ¿e dusza moja pragnie 
ze  œmierci  od  razu  przejœæ  do  ¿ycia  wiecznego,   dlatego  te¿  najprzeró¿niejszymi  udrêkami, 
osch³oœciami  i  przeciwnoœciami  umacnia  j¹  w  Sobie,   aby  w  mi³osnych  cierpieniach  nigdy 
nie  zniechêca³a  siê  ona,  bo  tak  jak  zbawienie  œwiata  przysz³o  przez niesamowite cierpienie, 
tak  i  ka¿de  Dzie³o  Jego  musi  przejœæ   przez   niewyra¿alny   tygiel   cierpienia,  aby  wszyscy 
wiedzieli,  ¿e  to  jest  Dzie³o  tylko  i  wy³¹cznie  Jego.  Jestem  mocna  w Panu swym si³¹ potêgi 
Jego  ( Ef  6, 10 ),  i  w  moim  odwiecznym  powo³aniu  w  radoœci  i  mi³oœci  zwyciê¿ê  w  Nim 
na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego,  chocia¿by  po  œmierci  swej.

Skoro   Jezus   Chrystus  ju¿  dawniej  powiedzia³  córce  Swej:  ¡ Córko  Moja,  Ja  tobie
ods³oniê  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego ¢ (co zosta³o ju¿ dokonane w Ukochanym)  czy  te¿ 
¡ Córko  Moja,  ty  musisz  pisaæ  a¿  do  samej  œmierci swej ¢, czy te¿ ¡ Córko Moja, dusza twa 
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bêdzie   zawsze   opuszcza³a   cia³o,   a¿   do   samej   œmierci   twej ¢,   to  przecie¿  wszystkie  te 
b³ogos³awione  s³owa  oznaczaj¹  wspó³cierpieæ  z  Nim  na  Krzy¿u  Jego i mieæ udzia³ w Dziele 
Zbawienia  Jego,  dlatego  te¿  duszê  m¹,  jak  i   cia³o  me  nieustannie  przenika  miecz boleœci, 
abym  ³¹czy³a  siê  duchowo  z  ofiar¹  Umi³owanego  i  wspó³cierpia³a  z  Nim  i  z  Mam¹  Jego, 
Maryj¹.

Odnoœnie  s³ów  Zbawiciela  wypowiedzianych  do  duszy  mej  spiszê  jedn¹  ³askê z mej
duchowej  ksi¹¿ki  zatytu³owanej  “ ¯ycie  mistyczne  Anny Flak  na  ciernistej i mi³osnej drodze 
œwiêtoœci ”,  z  czêœci  9 - tej,  która bêdzie zaskoczeniem dla niekompetentnych i niedouczonych
duchownych,  a  oto  ona:   � 7  grudnia  2012 r.  po  pó³nocy  dusza  ma  opuœci³a w Chrystusie 
cia³o   i   znalaz³a   siê   w   duchowym   królestwie  Umi³owanego  wœród  odblasków  niepojêtej 
œwiat³oœci,   która  intensywnie  promieniowa³a  na  ni¹,  tak¿e  od  razu  ona  pojê³a,  ¿e  to  musi 
byæ  Przedsionek  Nieba,   bo   te   promienie  by³y  jedynie  bia³e  i  trochê  przes³oniête  mgieln¹ 
poœwiat¹.  Dusza  ma  podziwia³a  te  mgielne  niepojêtoœci  w  duchu  mówi¹c  do  Ukochanego, 
¿e  mêczy  siê  brakiem   odpowiedzi   od   duchownych   synów  Jego  na  wys³ane  Dzie³o  Jego, 
i   w   tych   jej  chwilowych   udrêczeniach  us³ysza³a  ona  donoœny  g³os  Jego,  który  rzek³  jej:
“ Córko  Moja  zas³u¿y³aœ  sobie  na  Niebo. ”   

“  ¯adne   dzie³o   duchowe   nie   przychodzi   na   œwiat   bez   boleœci ” ( Œwiêta  Teresa 
Benedykta  od  Krzy¿a  czyli  Edyta  Stein),  tak¿e  w  Krzy¿u  Pana  naszego wszystko pokonam
w  Nim,  tym  bardziej,   ¿e   jestem   bolej¹cym   dzieckiem   Jego,   które  doznaje  moc  mi³oœci 
i  opieki  Jego,  które  powoli  przechodzi  do  wiecznego  królestwa  Jego,  które jest królestwem 
¿ycia  wiecznego  w  prawdzie  i  mi³oœci  Jego.

Pan,  Król,  Wódz  i  Doradca  mój  nad  wyraz  czêsto  nawiedza  duszê  m¹,  i Jego moc, 
radoœæ  i  mi³oœæ  rozlewa  siê  z  okien  duchowych  duszy  mej,   tak¿e   moje   serce,  jak  i  ca³y 
umys³  przepe³niony  jest  przes³odkim  balsamem  Jego,   który  wydaje  s³abo  s³yszalne dŸwiêki 
z  Ojczyzny  Jego.   Dusza  moja  wielokrotnie  przepe³niona   jest   Boskim  Oblubieñcem,  który 
przeciera  jej  niebezpieczne  drogi  Sob¹,  tak¿e  z  ³atwoœci¹  i  niezmiern¹  giêtkoœci¹ wykonuje 
ona  zadania  Jego,  które  odwiecznie  by³y  zaplanowane  na  ni¹.

Mesjasz  Niebieski,   Jezus  Chrystus,   który   da³   nam   ¿ycie   wieczne  z  umi³owanej
woli  Swej  niejednokrotnie  wprowadza  duszê  m¹  w  niepojêty  Absolut  Swój,  aby ona mog³a
poj¹æ   w   Nim   niepojêcie   wysublimowane   tajemnice   Jego,   i   abym  te¿  poprzez  pryzmat
mi³oœci  i  cierpienia  Jego  mog³a  jak  najwra¿liwiej  przekazaæ  najcenniejsze,  duchowe  krainy
Jego  z  Niebieskiej  Ojczyzny  Jego.

W  swej  bezradnoœci  i  s³aboœci  opatrzona  darami  Ducha  Œwiêtego,   i   przyobleczona 
te¿  w  nienasycon¹  mi³oœæ  Bosk¹   wspinam  siê  w  Ukochanym  do  Boskiego  poziomu  Jego, 
do  nadprzyrodzonej  harmonii  Jego,   która   pozwala  duszy  mej  pojmowaæ  niepojêtoœci  Jego
niezrozumia³e  na  poziomie  ludzkim  w  naszym  œwieckim  ¿yciu.

Wielka  to  ³aska  Zbawiciela,   ¿e  mogê  prowadziæ  tak  nad  wyraz  przes³odkie  Dzie³o 
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Jego,  które  pozwala  duszy  mej  obcowaæ  tylko  z  Nim  na  drodze doskona³oœci w duchowym 
wymiarze   Jego   z   równoczesnym   przebywaniem  w  tajemnicy  agonalnego  cierpienia  Jego,
które  jest  zadoœæuczynieniem  za  grzechy  œwiata.

Z  Na   mej   duchowej   drodze  wiele  rzeczy  nie  chcia³am,  a  w³aœnie  one  zosta³y  mi 
dane,  podobnie  te¿  z  moimi  chorobami,  otrzyma³am  w³aœnie  te,   przed  którymi  tak  bardzo 
siê   wzbrania³am,   tak¿e  z  woli  Mistrza  Niebieskiego   zawsze   dostawa³am   to,   czego  tak
naprawdê    nie   chcia³am   otrzymaæ,    abym   w   tyglu   agonalnych   cierpieñ  Ukrzy¿owanego
mog³am  nie  tylko  dotkn¹æ,   ale   równie¿  dobrze  skosztowaæ  niemi³osiernych  cierpieñ  Jego.
Dziêki   Opatrznoœci   Bo¿ej   otrzyma³am   wszystko   to,    co   jest   niezbêdnie   konieczne   do
wykonania  swojego  odwiecznego  powo³ania  oraz  to,  aby  poprzez  kolce  fizyczne i duchowe
dog³êbnie   poczuæ   niedolê   zmiennej   nicoœci   nad   nicoœciami,   która   pozwala   duszy   mej
uœwiêciæ  siê  we  Wszechmog¹cym.

Gdy  przebywam  sam  na  Sam  z  umi³owanym  Panem  swym,  to wówczas jestem silna
w  Nim,   natomiast   ze   zmys³owymi   owcami   Jego   jestem   nad  wyraz  s³aba,  bo  nie  doœæ,
¿e  zabieraj¹  mi  oni  si³ê  Ukochanego,   to   jeszcze  zak³ócaj¹  mi  spokój  ducha,   dlatego   te¿
tak   bardzo   dobrze   czujê  siê   w   duchowej  pustelni  swej,  do  której  nie  dochodz¹  odg³osy 
zmiennej   doczesnoœci,   w   której  media  lewicowo - libertyñskie  manipuluj¹  ca³¹  ludzkoœci¹ 
i  podaj¹ jedynie prawdy, które  oparte  s¹  na  poprawnoœci politycznej czyli prawdy z domieszk¹ 
nafaszerowanego  k³amstwa,  które  dostosowane  s¹  do  obecnej  ideologii. 

Boski   Odkupiciel   nigdy   nie   zostawi³   mnie   sobie   samej,   a   to,  ¿e  tak  boleœnie
doœwiadcza   wszystkie   cz³onki   cia³a   mego,   to  tylko  dla  dobra  mego  i  duszy  mej,   która 
w   nierozerwanej  jednoœci  z  Nim  coraz  bardziej  dojrzewa  w  Nim  i  staje  siê  Nim  Samym.
Dusza  ma  poœlubiona  Boskiemu  Oblubieñcowi  potrzebuje  jak  najwiêkszego  szlifu, aby by³a 
ona   giêtkim   narzêdziem   w   Rêkach   Ukochanego,   który   z   nad   wyraz   wielk¹   mi³oœci¹ 
nieustannie  przemienia  j¹  w  Siebie,  aby  ona  by³a  wiernym  odbiciem  Jego,  aby poprzez ni¹ 
wszyscy  bardziej  poznali  Jego  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego.

Ojciec  Przedwieczny  wprowadzi³  dusz¹  m¹  w  niepojête,  nadprzyrodzone  dobra Swe,
tak¿e  ona  wraz  ze  wszystkimi  w³adzami  swymi  w  zjednoczeniu  mistycznym  z Ukochanym
rozkoszuje  siê  duchowoœciami  Jego,  które  pochodz¹  z  Przybytku  Jego. Dusza ma w Boskim 
Mistrzu   pije   najs³odsz¹   mi³oœæ   Jego,  która  rozchodzi  siê  na  wszystkie  w³adze  duszy  jej,
tak¿e  w  upojnej  radoœci  i  wolnoœci  Pana  swego  rozkoszuje  siê ona przedwieczn¹ m¹droœci¹ 
Jego,  dziêki  której  ona  wszystko  rozumie  w  Nim,  bo  przecie¿  przeobra¿ona  jest  w Niego.

Wszystkie  moje  duchowe  ksi¹¿ki  napisane  w  Chrystusie,  wiadomo,  ¿e przedstawiaj¹ 
moj¹ drogê doskona³oœci do wiekuistego portu zbawienia,  a  poniewa¿  mam niezmiernie bogate 
¿ycie  wewnêtrzne,  które  niesamowicie  wzros³o  po  œmierci  Œwiêtego  Jana  Paw³a   II - go,  to 
przekazujê  je  dla  ratowania  zatwardzia³ych  dusz,   które  nie  dopuszczaj¹  do  siebie  istnienie 
¿ycia  duchowego,   które   jest   przecie¿   ju¿   wewn¹trz   nich.  Gdy  dusza  naszego  wielkiego
Papie¿a  przesz³a  do  wieczystej wiekuistoœci w Panu naszym, to dusza ma od tego ju¿ momentu 
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bardzo  rzadko  wchodzi  w  Bogu  w  piekielne  sfery  królestwa  diabelskiego, jedynie parê razy
do  roku,   abym  jednak  czasami  pisa³a  o  tych  nieodwracalnych  potwornoœciach  potêpionych 
dusz,   które   nie   maj¹   znik¹d   ratunku,   aby   ludzkoœæ  odrobinê  wiedzia³a  o  mêkach  dusz
potêpionych. 

Ludzie  maj¹  bujn¹  fantazjê  na  temat  diab³a,   ale   kiedy  dusza  ma  by³a  tysi¹ce  razy 
w  piekle,  podczas  gdy  we  œnie  opuœci³a  ona  w  Bogu  cia³o,   to   dobrze  zapamiêta³a  sobie, 
¿e  diabe³  ju¿  nie  zajmuje  siê  potêpionymi  duszami,   bo   on  ci¹gle  pozyskuje  nowe  dusze, 
które  daj¹  ¿ycie  cia³u,  tak¿e  dusze  potêpione  przeraŸliwie  cierpi¹ w zupe³nych ciemnoœciach 
i  w  najgorszych  okropnoœciach,   które  nadwêglone  nieustannie  pal¹  siê  we  w³asnym  ogniu
i  je¿eli  czasami  coœ  widz¹,   to   jedynie   szczury   chodz¹ce  po  ich  duszach. Dusza ma przez 
wiele,  wiele  lat  mêczy³a  siê,  kiedy widzia³a ona mêkê potêpionych dusz, ale Boski Nauczyciel
nie  setki,  ale  tysi¹ce  razy  wprowadza³  j¹  do  piek³a,  aby  ca³y piekielny, diabelski raj mia³am 
dobrze  wyryty  w  pamiêci  swej,  i  abym  opisa³a  go  na  przestrogê  ca³ej  grzesznej ludzkoœci, 
która  ¿yje  ju¿  w  ziemskim  piekle. 

Na   podstawie   prze¿yæ   duszy   mej   mogê   powiedzieæ,  ¿e   dusze  potêpione  w  tzw. 
rajskim   piekle   znajduj¹   siê  w  nieustannym   cierpieniu   i   widz¹   jedynie   swoje   grzechy,
natomiast  nigdy  nie  ogl¹daj¹  obozu  zag³ady  mordowanych  niechcianych  istot,   wymyœlnych 
tortur,   ukamieniowañ,   plastynacji   zw³ok,   badañ   na   komórkach  miacierzystych,  eutanazji 
czy   te¿   przeró¿nych   wynaturzeñ  i  zboczeñ,   które  akceptowane  s¹  przez  laickie  pañstwa. 
Tak  marginesie  dodam,  ¿e  wynaturzeni  ludzie,   którzy  s¹  ¿ywymi  diab³ami  zwani  czasami 
anio³ami   œmierci   s¹   bez   porównania   gorszymi   barbarzyñcami   jak   sam   diabe³,   jak  np. 
zbrodniarz  wojenny,  nazista  z  krwi  i  koœci  dr  Josef  Mengele,   który   nie  tylko  wysy³a³  do 
komór  gazowych  tysi¹ce  niewinnych  istot,   które   niejednokrotnie  palone  by³y  ¿ywcem,  ale 
równie¿  dokonywa³  nieludzkich  eksperymentów  na  wiêŸniach,  w tym i na dzieciach, g³ównie 
na  bliŸniêtach,   co   mo¿na   bardzo   dok³adnie   wyczytaæ   na   ten   temat  przez  internet.  Ten 
niesamowity  oprawca,  jeden  z  najnikczemniejszych  ludzi  w  historii œwiata, który dokonywa³ 
te¿  na  ¿ywca  obowi¹zkowych  sterylizacji  na  wiêŸniarkach   po   zakoñczeniu   II - giej  wojny 
œwiatowej   by³   uratowany   przez   judaszowskiego  biskupa  Alojzego  Hudala,  który  pomaga³ 
nazistowskim   oprawcom   i   katom   w   ucieczce   przed   sprawiedliwoœci¹,  co  przekazuj¹  to 
wszystkie  wa¿niejsze  przekazy  w  tej  przedstawionej  sprawie.  

Z  woli  Pana  mego,  dziêki  któremu  bramy  piekielne  nie  przemog¹  mnie (Mt 16, 18),
od  czasu  do  czasu  opisujê  piek³o  ziemskie,  jak  i  wieczne,   bo  zosta³am  do  tego  nie  tylko 
powo³ana,  ale  nawet  jestem  uprzywilejowana  w  tej tak nad wyraz mêcz¹cej ³asce, bo przecie¿ 
dusza moja tysi¹ce razy by³a w Panu swym na skraju  czy  te¿  nad  piek³em,  gdy ona opuszcza³a 
czasoprzestrzeñ  podczas  snów,  o  czym  ju¿  wy¿ej  wspomnia³am. W przemijaj¹cej przestrzeni 
poznania  i  zafa³szowanej  prawdy opartej o zniewolone prawa ustanowione przez popleczników 
szatana,  którzy  poni¿aj¹  cz³owieka, z pomoc¹ Najœwiêtszego odciê³am siê od ob³udy, k³amstwa 
i  œmierci,  co  pozwoli³o  duszy  mej  wejœæ  w  trynitarne  tajemnice  Pana  naszego,  dlatego  te¿ 
poprzez    misterium   paschalne   Jego   nieustannie   odradzam   siê   w   Nim   czerpi¹c   ogrom 
niewys³owionych  ³ask  Jego.
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Pomiêdzy  13 - tym   a   23 - cim   roku   ¿ycia   by³am  niewierz¹ca,  ale  nie  by³am  tak¹ 
zagorza³¹  ateist¹,  bo  zawsze  czystoœæ  i  dobro  sta³o  u  mnie  na  pierwszym  miejscu,  a  poza 
tym  od  czasu  do  czasu  s³ysza³am  w  sobie  g³os  Pana  naszego,  którego  w tym czasie prawie 
nigdy  nie  s³ucha³am,  a  by³  to  g³os  mêski   i   zawsze  zaczyna³  siê  od  s³ów  “ Córko Moja ”, 
i  mimo,  ¿e  by³am  z  dala  od  Umi³owanego,  ale  ju¿  wówczas  dusza  ma  opuszcza³a  w Nim 
cia³o,   widz¹c   przez   sob¹  ogrom  razy  potêpione  dusze  w  piekle,  o  czym  ona  jeszcze  nie 
wiedzia³a,  tak¿e  do  pewnego  momentu  czasu  myœla³am,  ¿e  to  by³y  tylko  okropne  sny,   co
wszystko  to  mam  wyt³umaczone  w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach  napisanych  w Chrystusie. 
Jedynie   tylko   na  rozkaz  Boskiego  Odkupiciela  od  czasu  do  czasu  przekazujê  te  piekielne 
potwornoœci,  które  mam  bardzo  dobrze  wyryte  w  pamiêci  mej,  które  dusza  ma  przekaza³a 
z piekielnych wêdrówek w Bogu,  gdy  opuszcza³a  ona  w  Nim  czasoprzestrzeñ,  aby przestrzec 
antymoralne  dusze  przed  potêpieniem  wiecznym,  i  gdyby  chocia¿  jeden  raz  grzeszne dusze 
widzia³y  mêkê  tych  straconych  dusz,  toby  ¿y³y  w  idealnej  czystoœci,   która  zaprowadzi³aby 
je  do  wiekuistego  zbawienia.

Czêsto   czujê   choæ   nie   widzê,   jak  wiele  dusz   przebywa   wokó³  mnie,  a  czasami 
te¿  odczuwam  obecnoœæ  diab³a,  czyli  s¹  to  wizje  umys³owe,  dlatego  te¿  zawsze  modlê siê
o  dusze  w  czyœæcu  cierpi¹ce,  bo  one  najwiêcej  potrzebuj¹  pomocy,  a  to,  ¿e  one  krêc¹  siê 
ko³o  mnie,  to  przecie¿  nie  jest  to  uzale¿nione  ode  mnie,  ale  skoro  dusza  ma  ma tak wiele 
³ask,  to  Boski  Zbawiciel  daje  jej  najprzeró¿niejsze  ³aski,  które  odwiecznie  przeznaczy³  jej, 
aby  ona  dobrze  wiedzia³a,  jak  zachowuj¹  siê  dusze  po  przekroczeniu  progu  œmiertelnego.

W  ciemnej  nocy  wiary  i  ducha  czasami  kopytny,  tj. diabe³,  który  nie  ma dostêpu do
twierdzy  duszy mej  nad  wyraz  krêci  siê  ko³o  mnie  i  robi  mi  chwilowe  “ psikusy ”, ale one 
nie  maj¹  absolutnie  ¿adnego  znaczenia  na  nadprzyrodzon¹  misjê  m¹,  bo  on  jedynie  trochê 
mnie  podrêczy,  czasami  te¿  za  jego  przyczyn¹  skaleczê, ...  czy  te¿ poparzê siê, przez co jest
on  bardzo  usatysfakcjonowany,  a  nawet  jak  s³yszê  jego  przeraŸliwe sapania czy te¿ odg³osy, 
to   przecie¿   nad   wszystkim   ma   pieczê   Umi³owany,   tak¿e  on  zmêczony  i  niepocieszony 
odchodzi  przy  moich  modlitwach  za  wstawiennictwem  Królowej  Pokoju,  Maryi.

Podczas  wykonywania  drobnych  i  niezbêdnych  obowi¹zków bardzo czêsto nawiedzaj¹ 
mnie  obrazy  z  cywilizacji  ob³udy,  k³amstwa  i  œmierci,   w   których   dzieci   Bo¿e  by³y  i  s¹
niemi³osiernie  torturowane  przez  potworów  nad  potworami,   którzy  nad  wyraz  rozmi³owani
s¹  w  bezbo¿nych  œwiatowych  ¿¹dzach  i  w  robieniu  krzywdy  bliŸniemu,  i  czasami w takim
duchowym  cierpieniu  mam  krótkotrwa³¹  wizjê  wyobra¿eniow¹,  w której wszystko widzê, jak 
to   naprawdê   jest  z  tymi   wynaturzonymi   sumieniami,   bo   przecie¿   dok³adnie   widzê  ich 
ksiêgê  ¿ycia,  która  jest  pe³na  fa³szu  i  k³amstwa. 

Na  swojej  duchowej  drodze  nie  potrafiê  tak  zupe³nie  oderwaæ  siê  od   tej  grzesznej 
doczesnoœci   widz¹c   jak   Zbawiciel   cierpi  w  dzieciach  Swych,   dlatego   te¿   od   czasu  do 
czasu  wracam  do  tego ziemskiego, piekielnego bezprawia, aby zanurzyæ siê w niewyobra¿alnie
okrutnych  cierpieniach  Pana  naszego,  i  spróbowaæ  gorzkiej  mêki  Jego,  tak¿e  na  podstawie 
moich   duchowych   tekstów   wyraŸnie  widaæ  czym  ja  ¿y³am,   poprzez   które   przedstawiam 
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wyraŸne   i   jasne    stanowisko    mojego   odwiecznego   powo³ania,    które    zawsze    pisa³am
w  Umi³owanym  pod  natchnieniem  Œwiêtego  Ducha  Jego. 

Mój  Mistyczny  Ukochany  pos³a³  mnie  na  najwiêksze fale zdemoralizowanego œwiata, 
w  którym  wrogowie  Jego  najprzeró¿niejszymi  sposobami  upokarzali mnie, tak¿e nie mog³am 
spodziewaæ   siê   od   nich   jakiejkolwiek   pomocy  czy  te¿  pocieszenia,  bo  wiadomo,  ¿e  oni 
robili wszystko, abym znalaz³a siê w pró¿ni bez koñca i w morzu bez dna.  Ci moi b³ogos³awieni 
wrogowie   nasi¹kniêci  grzechem  niesamowicie  opluwali  mnie  s³owami   i   rzucali  mi  k³ody
pod   nogi    nie   wiedz¹c  o  tym,   ¿e   to   wszystko   dzia³a³o  w  przeciwnym  kierunku  do  ich
myœlenia,  bo  poprzez  te  piekielne  mêki  wesz³am  w  ¯ród³o  Wody  ¯ywej,   tak¿e  cieszê  siê 
z  cierpieñ,   bo   wówczas   najbardziej  jestem  szczêœliwa  w  umi³owanym  Panu  swym,  tak¿e 
obojêtnoœæ,  jak  i  mœciwoœæ  ludzka  nie  ma  dla  mnie  absolutnie  ¿adnego  znaczenia, bo ja na 
ni¹  nie  reagujê,  tylko  w  skupieniu  i  ciszy  dalej  realizujê  wolê  Bo¿¹.

W   tym   brutalnym,   zniewolonym   œwiecie   ci¹gle  znajdujê  siê  w  stanie  agonalnym
i   nieprzerwanie   umieram   z   wielkiej   têsknoty   za   Ukochanym,    który   daje   odczuæ   mi
opuszczenia  Swego,   mimo,   ¿e   w³aœnie  w  tych   duchowych   opuszczeniach   jest   najbli¿ej 
duszy   mej,   tak¿e   s¹   to   tylko   pozorne  odczucia  i  nic  nie  maj¹  wspólnego  z  prawdziw¹ 
rzeczywistoœci¹  Pana  naszego.   Podczas  kontemplacji  Boskiego  Mistrza  pijê  kielich  boleœci 
i   goryczy   przeznaczony   na   duszê   moj¹,   która   zraniona   cierpieniami   ¿yje   jedynie   dla 
Umi³owanego,  który  przebywa  nieustannie  w  niej,  tak¿e  ka¿dy  dzieñ  spêdzony z Nim coraz 
bardziej  przemienia  j¹  w  Niego,   a   poza   tym   ona   pracuje   na   swoje  wieczne,  wiekuiste 
czasy   z   Panem   swym.   Pomimo   chwilowych   wewnêtrznych   udrêk,   które  spowodowa³y, 
¿e  zapad³am  siê  w  sobie,  ale  przecie¿  nie  podupad³am,  ani  te¿ nie upad³am, tak¿e wszystko
to  jest  dla  dobra  duszy  mej,  abym  nigdy  nie  by³a  pewna  siebie,  bo  przecie¿ z siebie samej 
nic  nie  uczyniê  i  jak  widaæ,  ¿e  wszystkie  moje  poczynania  zale¿ne  s¹  od Wybawcy mego.
Na  podstawie  mojego  odwiecznego  powo³ania,  które  dokonuje  siê  w  obecnej  dobie czasów 
Mistrz   Niebieski   po  raz  kolejny   ukaza³   zdegenerowanemu   œwiatu   tak   wielce  niepojêt¹
mi³oœæ  i  mi³osierdzie  Swe,   ¿e  podczas  snów  dusza  ma  non -  stop  opuszcza  w  Nim  cia³o, 
co  jest  szokiem  i  nieprawdopodobnoœci¹  dla  wszystkich  faryzeuszy  Jego.

Dycydenci  z³a,   którzy   pragn¹  unicestwiæ  Koœció³  Chrystusowy  i  na  potêgê  atakuj¹
Papie¿a  i  Samego  Zbawiciela,  doczekali  siê  jak  najodpowiedniejszego  Dzie³a Bo¿ego, które
prowadzê,   bo   ono   bardzo   jasno   o d s ³ a n i a   duchowy   œwiat,    który    jest    przez   nich 
odrzucony    oraz    o d s ³ a n i a    ich    zak³amane    szczêœcie    wœród    niepowodzeñ,    lêków, 
niepewnoœci   i   obaw   o   przysz³oœæ,    a    ich    manipulacja   wiar¹   do   celów   politycznych, 
antyewangelizacja    czy   te¿   spacyfikowanie  narodów  do  ob³udnego  ich  myœlenia  z  czasem
obraca  siê  przeciwko  nim.

Jakie    to    w i e l k i  e    s z c z ê œ c i e,   ¿e   Pan   mój   da³   mi   tak  wielkie  duchowe 
Dzie³o   Swe,   które   prowadzê   w   mi³osiernej   mi³oœci   Jego,   bo   przecie¿   dusza   ma  jest
przyobleczona  i  przesi¹kniêta  t¹  Jego  niewys³owion¹  mi³oœci¹,  która  pozwala  przebywaæ jej 
w  Ÿródle  ogromnej,  niepojêtej  radoœci  Jego.  W   blasku   mi³oœci   najmi³osierniejszego   Pana 
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mego   z   niezachwian¹    nadziej¹   wesz³am   w   niewyczerpane   Ÿród³o   królewskiej   mi³oœci
Jego,   w   nierozerwalny   wêze³   Jego,   który   ³¹czy  duszê   m¹  ze  zbawczym  Dzie³em  Jego, 
dlatego  te¿  droga  ma  jest  pe³na  œwiat³a  Umi³owanego  na  której  podejmujê  wysi³ki w Nim, 
które  zanurzaj¹  mnie  w  wiecznej  teraŸniejszoœci  Jego.

Z  dat¹  28 stycznia 2015 roku  dosta³am  pismo  od  Prokuratury  Generalnej,  które  jest
pismem   skierowanym   do   Prokuratury   Okrêgowej  w   Szczecinie,    mówi¹cej   o   stosowne
wykorzystanie  mej  korespondencji  w  omawianej  sprawie   czyli   bezprawnego   nie  dania  mi
stopnia  doktora  po  obronionej  3  miesi¹ce  wczeœniej  pracy  doktorskiej  w  1985 r.  na  by³ym
Wydziale  Rybactwa  Morskiego  Akademii  Rolniczej w Szczecinie w re¿imie komunistycznym,
o   czym  wy¿ej  te¿  wspomnia³am,   tak¿e   za   ¿ycia   mego   zacznie  siê  badanie  fundamentu 
duchowego  Dzie³a  Niebios,  a  przez  tak  wiele  lat  by³am  pewna,  ¿e  po  œmierci  mej. Jestem
pos³uszna  wobec  woli  Boskiego  Oblubieñca  Swego,   tak¿e   przebywaj¹c   w   ciemnej   nocy
ducha  w  pokorze  wykonujê  polecenia  Jego  dla  dobra  nadprzyrodzonej  misji  mej,  w  której
sta³am  siê  ca³opaln¹  ofiar¹  za  grzeszników   i   w   duchowej  jednoœci  ze  Stwórc¹  dusza  ma 
wnika  w  wiekuiste  potêgi  Jego,   dziêki   którym   poznaje  ona  w  Nim  niewielki  r¹bek  tych 
nieskoñczonoœci  Jego,  które  nie  podlegaj¹  ¿adnym  formom,  ani  te¿  pojêciom.  

Duchowe  Dzie³o Kap³ana Niebieskiego nieustannie by³o i jest budowane na fundamencie 
opatrznoœciowej,   b³ogos³awionej   krzywdy  moralnej   z   9. 10. 1985 r.,   która  wcementowana 
jest  w  Syna  Bo¿ego  Jezusa  Chrystusa,  i  nie  ma  to  dla  mnie  znaczenia,  kiedy  te wszystkie
nieprawoœci  z  ni¹  zwi¹zane  zostan¹  przebadane,  wa¿ne  jest  tylko  to,  aby  one  by³y  bardzo
dobrze  przebadane,  przez  co  ca³a  ludzkoœæ  dowie  siê  jakich to  “ wielkich ” mêdrców mamy
w   uczelniach,   instytutach    czy    komisjach    naukowych,   którzy   w   du¿ym   procencie   s¹
niekompetetni   i   niedouczeni,   robi¹c   niejednokrotnie   krzywdê   bliŸnim  czego  jestem  tego
¿ywym  przyk³adem  czyli  zaliczaj¹  siê  oni  do  pseudonaukowców  i  karierowiczów.   

K  D r o g i   O j c z e,  w  obliczu  zakoñczonego  pod  wzglêdem pisemnym duchowego 
Dzie³a  S³owa  Wcielonego,   które   odwieczne   by³o   zaplanowane   na   dusz¹   m¹,  z  pe³nym
oddaniem   stojê   na   progu  œmierci  i  jestem  ju¿  gotowa  zasn¹æ  w  Ukochanym,   aby  dusza
ma   mog³a   przekroczyæ   próg   œmiertelnoœci    na   ca³¹   wiekuist¹   wiecznoœæ   i   zamieszkaæ
w   niepojêtoœciach   Nieœmiertelnego,   dlatego  te¿  w  tak  wielkiej  chwili  czekam  od  Waszej 
Œwiêtobliwoœci  jedynej  odpowiedzi,  która   mówi³aby  o  wszczêciu  procesu  badawczego  mej
nadprzyrodzonej  misji,  co  by³oby  ca³kowitym  wype³nieniem  woli  Pana  naszego  we  mnie.  

Na  rêce  Waszej  Eminencji  wysy³am  dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe  CD - R, na 
których  w  programie  PDF nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego,  które prowadzê w Nim oraz 
kopiê   listu   skierowanego   do   Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga
Müllera,  ponadto  list  z  Prokuratury  Generalnej  z  Warszawy,  i  gdy  tylko  otrzymam  dowód 
nadania   wysy³ki   do  Watykanu,   to   wszystkie   te   listy  znajd¹  siê  równie¿  na  mej  stronie 
internetowej,  która  przekroczy³a  ju¿  104  000  odwiedzin.   

     Szczêœæ  Bo¿e !       
                     Anna  Aniela  Flak
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