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Kard.   Gerhard   Ludwig   Müller  
                        Prefekt  Kongregacji  Nauki  Wiary  

Prefect  of  the  Congregation  for  the  Doctrine  of  the  Fait
W a t y k a n   

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Droga   Eminencjo !   Zanim   dobrnê   do   nieuniknionej  œmierci  swej,   to   nie   mogê 
zawieœæ  umi³owanego  Pana  swego,   który   coraz   bardziej   umacnia  mnie  w  Sobie,  i  skoro 
On  tak  czêsto  obdarowuje  duszê  m¹  ³askami  Swymi,  które  wkraczaj¹  w niepojête zaœwiaty
Jego,  to  zgodnie  z  poleceniami Jego w Imieniu Jego proszê Wasz¹ Eminencjê o respektowanie 
podstawowych  praw  demokracji   i   zapoznanie  siê  w  koñcu  z  moj¹  nadprzyrodzon¹  misj¹,
aby   móg³   byæ   wszczêty   jej   proces   badawczy   w   Kongregacji   Nauki   Wiary   dla  dobra
agonalnego  Koœcio³a  Kap³ana  Niebieskiego  i  ca³ego  zniewolonego  œwiata.  

Przewielebny   Ksiê¿e   Kardynale,   jako  wielki  duchowny  i  uduchowiony  znawca  ma 
Ksi¹dz  dobro  Koœcio³a  Chrystusowego,  a  skoro  moje  duchowe  listy  skierowane  do Waszej
Eminencji  nie  s¹  czytane,   w   zwi¹zku  z  czym  nie  wie  siê  w  jakim  duchu  s¹  one  pisane,
ani  te¿  co  tam  jest  pisane,   a   poniewa¿   przez   5 miesiêcy  nie  mia³am  absolutnie  ¿adnego
odzewu  od  Szanownego  Ksiêdza,  w  zwi¹zku  z  czym  ponownie  piszê  o  duchowym  Dziele
Ukochanego,  tym  bardziej,  ¿e  ju¿  wype³ni³a  siê  pe³nia  Bo¿a  na  nie. 

Umi³owany  duszy  mej,  Jezus  Chrystus  ubogaci³  j¹ niezmiernie przebogatymi i wprost 
nieprawdopodobnymi   ³askami,   ¿e   podczas   snów  mo¿e  ona  tak  czêsto  opuszczaæ  w  Nim 
swoj¹  cielesn¹  pow³okê,   tak¿e   jak   widaæ   ona   wesz³a   w   Nim  ponad  wszelkie  poznanie 
i  ponad  wszelk¹  wiedzê  tego  zdemoralizowanego  œwiata,  dlatego  te¿ ona  wiernie i mi³oœnie 
¿yje  w  Nim,   abym   mog³a   te   niepojêtoœci   przekazaæ   potomnym   i   poprzez  nie  obudziæ
szaleñców   polityki   antyrodzinnej   i   antynarodowej    do    zrzucenia   zaœlepieñczej   zas³ony, 
która  boi  siê  prawd,  tuszuje  niewygodne  sprawy  i  uwielbia  zakazane  owoce.

Z  woli  Oblubieñca  Niebieskiego  dusza  moja  pojona  jest  ogromem  ³ask,  które  maj¹ 
miejsce   poza   czasoprzestrzeni¹,   tak¿e  z  ³atwoœci¹  odtwarzam  w  pamiêci  prze¿ycia  duszy 
mej,   a   póŸniej  naszym  ograniczonym  jêzykiem  przelewam  je  na  ekran  komputerowy,  aby 
one   uzmys³owi³y   potomnym,   co   dzieje   siê   z   ich   duszami ?,   gdy  one  przekrocz¹  próg
wiecznej  œmiertelnoœci  na  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ.  Przez  tak wiele, wiele lat podczas snów 
dusza  moja   opuszcza³a   i   jeszcze   opuszcza   w   Panu  swoim  pow³okê  cielesn¹,  tak¿e  ona 
przyzwyczai³a   siê   do   tych   ³ask,   a   ja   dziêki   tym   ³askom   czujê   siê   tak   jakbym  by³a 
w  Przedsionku  Nieba.   W   samotnoœci,   ukryciu   i   w   g³êbokim  oderwaniu  od  wszystkiego 
dosz³am   do  odpowiedniej   duchowej   wolnoœci   w   Chrystusie  i  w  Nim  poznajê  tajemnice 
Jego  i  Jego  Samego,   dlatego   te¿   nieustannie   trwam   przy   Nim   i  ¿yjê  tylko  dla  Niego. 



- 2 -

Swoje   odwieczne   powo³anie   spe³niam   dziêki   ³askom  Boskiego  Mistrza,  który  duszê  m¹
wprowadzi³   w   nieœmiertelne   prawdy  i  w  niezg³êbione  tajemnice  Swoje,   które  zrozumieæ 
mo¿na  jedynie  w  Nim.  

K  Droga  Eminencjo,  Dzie³o  Boskiego  Mistrza  latami  dojrzewa³o w Nim,  aby mog³a 
wype³niæ  siê  wola  Jego  we  mnie,   i   na   obecnym   etapie  mojej  drogi  krzy¿owej  wszystko
ju¿  zosta³o  dopracowane  w  Ukochanym,   bo   przecie¿  zakoñczy³am  ju¿  korektê  wszystkich 
duchowych  folderów,  których w sumie jest 34,  które zawieraj¹ 396 podfolderów na 3936 stron, 
o  ³¹cznej  zawartoœci  91, 9 MB  w  programie PDF.  Poza   tym  napisa³am  te¿  now¹  duchow¹ 
ksi¹¿kê  pt.: ¡ Zdobywanie  mistycznego  szczytu  Góry  Karmel ¢, czêœæ 3 - cia,  czyli  osi¹gnê³o 
ono  odpowiedni  stopieñ  dojrza³oœci  duchowej  w  winnicy  Pana  naszego,  a  co  za  tym  idzie 
owoc   nadprzyrodzonej   misji   mej   powinien   byæ   sprawdzony   poprzez   proces   badawczy 
w   Kongregacji   Nauki   Wiary   w   Watykanie,   zanim   on   bêdzie   spróbowany   przez   ca³y 
zniewolony  œwiat.   

Na  podstawie  jedynie  tytu³ów  moich  mistycznych  ksi¹¿ek,  które  wymieniam  prawie 
we  wszystkich  listach  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.  To,  ¿e  wszystko  przed³u¿a siê
w  czasie  w  tak  wielkim  duchowym  Dziele  Kap³ana  Niebieskiego,  które  prowadzê  w  Nim, 
to  wiadomo,  ¿e  tylko  dla  dobra  jego,  tak¿e   wszystko  zawsze mobilizowa³o mnie do jeszcze 
wiêkszej   pracy  w  Imiê  Ukochanego,   a   skoro   obecnie   wszystko   “ wykona³o   siê ”,  czyli
nasta³a   pe³nia   czasu,   aby   na   wniosek   Waszej   Eminencji   i   Ojca   Œwiêtego   Franciszka 
rozpocz¹³  siê  proces  badawczy  jego.

Wszystkie  Dzie³a  Bo¿e  musz¹  dojrzeæ  do  odpowiedniej  pe³ni  Bo¿ej,  aby  mog³y one
byæ  sprawdzone  przez  Kongregacjê Nauki Wiary w Watykanie, która nie mo¿e mieæ absolutnie
¿adnych  w¹tpliwoœci,  ¿e  to  naprawdê  trzeba  sprawdziæ  w  Panu  naszym  dla  dobra Koœcio³a 
Jego,   dlatego   moc¹   Ducha   Œwiêtego   w   g³êbokiej   kontemplacji,   która   by³a  przepojona 
œwiat³em  i  mi³oœci¹,   bez  granic  zaanga¿owana  jestem  w  wype³nianiu  testamentu  Boskiego 
Odkupiciela  wzglêdem  duszy  swej,  w  zwi¹zku  z  czym  wszystko  dopracowa³am  i ci¹gle te¿ 
wyjaœnia³am  w  ró¿nych  aspektach  moj¹  duchow¹  misjê,   przekazuj¹c   coraz  to  nowe  ³aski, 
które  doœwiadcza³a  dusza  ma,  gdy  podczas  snów  opuszcza³a  ona  w  Bogu  czasoprzestrzeñ.

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  moc¹  i mi³oœci¹ 
Jego  lewituje  ona  w  Nim  i  przebija  siê  przez  niepojête  sfery doczesnego i  nieskoñczonego 
œwiata  Jego.  Kap³an  Niebieski  upewni³  mnie,  ¿e  do  koñca mojej ziemskiej pielgrzymki bêdê 
mia³a   te   wprost   nieprawdopodobne   ³aski   za  spraw¹  Jego,  ¿e  podczas  mistycznych  nocy 
dusza   moja   bêdzie   non - stop   opuszcza³a  w  Nim  cia³o,   tak¿e  jak  dotychczas  dotrzymuje 
On   S³owa   Swego,    co    bardzo    dobrze   udokumentowane   mam   we   wszystkich   swoich 
ksi¹¿kach  z  zakresu  teologii  duchowoœci  mistycznej.  
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We  Wszechmog¹cym  mój  potencja³  ludzki  nigdy  nie  jest  os³abiony,  bo  przecie¿  na
mej   drodze   mi³oœci   i   pokory   jestem  ci¹gle  rozpalana  m¹droœci¹  i  mi³oœci¹  Ukochanego,
tak¿e  mój  umys³  ci¹gle  jest  oœwiecany   i   w   œwietle   Pana  naszego  moja  s³aboœæ  staje  siê
coraz  bardziej  owocniejsza,  jak  to  te¿  powiada  Pismo  Œwiête.  Umocniona  poprzez  3 cnoty 
teologiczne  tj.  wiarê,  nadziejê  i  mi³oœæ  staram  siê  jak  najwierniej  odzwierciedlaæ  Boskiego 
Odkupiciela,  dlatego  te¿  wype³niam  wszystkie  przykazania  i  rozkazy Jego, robi¹c codziennie 
rachunek  sumienia,  tak¿e  jestem  duchowym  ewangelizatorem  dusz. 

Mój  ograniczony,   ale   czysty   rozum   wchodzi   w   Chrystusie   w   tajemnice  œmierci
i  zmartwychwstania  Jego,  tak¿e  wynoszony  jest  on  w  Ukochanym  do  najwy¿szych  wy¿yn,
a  poniewa¿  Boski  Odkupiciel  dzia³a  we  mnie  i  ze  mn¹,  dlatego  te¿  w  Boskiej  obecnoœci
Jego  przekraczam  czas  i  przestrzeñ,  nieustannie  te¿  jednocz¹c  siê  z  ni¹.  Na  mej duchowej
drodze   czerpi¹c   œwiat³o   nadziei   i   mi³oœci  z  Paschy  Pana  naszego   w   wielkiej  harmonii
miêdzy  wiar¹  a  rozumem  nie  ma  dla  mnie  ¿adnych  ograniczeñ  i  sprzecznoœci,  bo przecie¿
w  sprawach  Boskoœci  jestem  prowadzona  przez  Umi³owanego  w  Duchu  Œwiêtym,   dlatego
te¿   duchowym   Dzie³em   Niebios   rozœwietlam   œwiat³o   wiary  dla  wszystkich  zagubionych
owiec  Bo¿ych,   które   straci³y   sens   swej   egzystencji.   Ci   którzy   s¹   œlepi   na   Ewangeliê
Umi³owanego    potrzebuj¹    olbrzymiego    wstrz¹su   duchowego    w    ich   racjonalistycznym,
zniewolonym  œwiecie,   dlatego   te¿   Stwórca   przygotowa³  duchow¹  misjê  m¹,  która  potrafi
skruszyæ   wiele   zatwardzia³ych  serc  i  dusz,   u   których   wszystko   wyznaczone   jest   przez
niezmiern¹  ciasnotê  ich  umys³u,  który  na  potêgê  odrzuca  podstawowe  tematy teologii, takie
jak:  wcielenie,  zmartwychwstanie,  odkupienie,  sakrament  i  ³aska. 

W  moim  nêdznym,   ziemskim   ¿yciu   dusza   ma   otrzymuje   ³aski   Bo¿e    na   miarê
najwiêkszych   Œwiêtych,   i   mimo,    ¿e    to   jest   n i e w i e l k a   namiastka   z   przedziwnej,
nadprzyrodzonej  krainy,  ale  ona  ju¿  dok³adnie  wie,   co  czeka  j¹  za  progiem  œmiertelnoœci,
tak¿e  z  niewymown¹  luboœci¹  kontynuujê  monastyczne  ¿ycie   na  miarê  moich  mo¿liwoœci, 
aby  dusza  moja  mog³a  zas³u¿yæ  sobie na wieczne szczêœcie w Niebie.  Jeszcze raz zaznaczam, 
co   ju¿   wielokrotnie  przedstawi³am  to  w  ksi¹¿kach  swoich,   ¿e   ten   ogrom   autentycznych 
³ask   Bo¿ych,   które   doœwiadcza   dusza  ma  absolutnie  nie  œwiadczy  o  mojej  œwiêtoœci,  bo 
bardzo  wiele  brakuje  mi  do  doskona³oœci,   ale   jako  dziecko  Bo¿e  uwielbiam  Pana  swego,
za  pomoc¹  którego  dochodzê  do  prawdy  Jego,  która  przekracza  ludzkie  mo¿liwoœci.

Mimo,  ¿e  jestem  trochê  schorowana,   ale  o¿ywiona  mi³oœci¹  Chrystusa  ( Flp  1,  8 ), 
który  jest  G³ow¹  Cia³a - Koœcio³a  ( Kol 1, 18 ),   trwam  w  jednym  Duchu  Jego  w  Nim,  aby
zgodnie   z   Ewangeli¹   Jego   wydaæ   owoc   duchowego   Dzie³a   Jego,    które    w   prawdzie 
i   sprawiedliwoœci  prowadzê  w  Nim.  W   nadprzyrodzonej   wiêzi   z   Umi³owanym   poprzez 
cierpienie   fizyczne   i   duchowe   przemierzam   ciernist¹   i   mi³osn¹   drogê   œwiêtoœci,  która 
odwiecznie  by³a  przygotowana  na  duszê  moj¹,   aby   mog³a   wype³niæ  siê  wola  Pana  mego 
we  mnie.

S³owo   Przedwieczne   odwiecznie  przygotowa³o  duszê  moj¹  do  niepojêtych  tajemnic
Swych,  które  znajduj¹  siê  ponad  czasowoœci¹  i ponad przestrzeni¹ zmiennego œwiata, dlatego 
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te¿  w  duchowej  czystoœci  wesz³am  w  g³êboki  duchowy  wymiar,  aby   poprzez  Pana  swego 
zrealizowaæ  swoje  odwieczne  powo³anie  na  chwa³ê  Niebios.  Na  mojej  drodze  œwiêtoœci nie 
mam   absolutnie   ¿adnych  szans   na  zb³¹dzenie   w   tej  liberalnej  demokracji,  która  niszczy
wszystko  to,  co  pochodzi  od  Ojca,  Syna  i  Ducha  Œwiêtego, i to co zmierza do Trójjedynego 
Boga,   bo  przecie¿  dusza  moja  uzbrojona  jest  w  wieczyst¹  zbrojê,  która  pokona  wszystkie 
zasadzki  i  sid³a  szatañskie.  Dziêki  mojej  nadprzyrodzonej  misji,  która  zawarta jest w moich
mistycznych   ksi¹¿kach,   zagubione   owce  Bo¿e  bardziej  przejrz¹  na  oczy  i  pog³êbi¹  sobie
wiarê  w  naszego  Jezusa  Chrystusa,  którego  nieskoñczone  mi³osierdzie  nie  dobieg³o jeszcze 
do  kresów  nieskoñczonoœci  Jego.

Boski  Mistrz  prowadzi  córkê  Sw¹  Annê  Anielê  Flak  drog¹  przykazañ Swych, tak¿e
przekroczy³a   ona   w   Nim   granice   naturalne   i   stara   siê   poprzez   duchowe  Dzie³o  Jego
wyrwaæ  jak  najwiêcej  dusz  z  ciemnoœci  sekularyzmu,   który  tonie  w  przemocach,  wojnach 
i  najprzeró¿niejszych  zniewoleniach.  Pod  os³on¹  œwietlistych  i  mi³osnych promieni Boskiego 
Odkupiciela  dusza  ma  wzrasta  w  mi³oœci  Jego  nieustannie  wyrzekaj¹c  siê  samej  siebie, bo 
przecie¿  ona  pragnie  byæ  zbawiona,  w  zwi¹zku  z  czym  poœwiêci³a  ona  ¿ycie  swe dla Pana 
swego  i  Ewangelii  Jego.  W  mym  duchowym  ¿yciu  nad  wyraz  doceniam dary otrzymane od
Pana mego,  dziêki  którym  dusza  ma  wesz³a  w  niekoñcz¹cy  siê  czas  i  œwiat  czyli w upojn¹
wiecznoœæ,  dlatego  te¿  nigdy  nie  spocznê  w  nadprzyrodzonej  misji mej, która daje mi radoœæ
i  pokój  Ukochanego,  który  jest  Ÿród³em  niewyczerpanej  wiekuistej  mi³oœci  i  radoœci.

Z n a k i   c z a s u,   które   nieustannie   towarzysz¹   mi  na  mojej  drodze  doskona³oœci 
s¹  zwi¹zane  z  ca³¹  kul¹  ziemsk¹  i  ze  œwiatem  nadprzyrodzonym, i s¹ po to, aby ugruntowaæ 
i  przygotowaæ  ludzkoœæ  na  odebranie  ca³ego  mojego  odwiecznego  powo³ania,  które jest nie 
w  mocy  ludzkiej  lecz  w  Bo¿ej,  i  wszystko  odbêdzie  siê  tak  jak  chce  Bóg,   tak¿e  obecnie 
z  woli  Jego  znajdujê  siê  w  najg³êbszym  j¹drze  ciemnoœci  Jego,   i   ¿yjê  i  umieram  z  Nim
dla  Niego,  aby  dusza  ma  mog³a  spocz¹æ  w  Nim  na  ca³¹ wiecznoœæ. Utajony Jezus Chrystus 
w  duszy  mej  nape³nia  mnie  moc¹  i  m¹droœci¹  Sw¹,  abym  obroni³a  duchowe  Dzie³o  Jego, 
które   jest   niesamowit¹,   mistyczn¹   eksplozj¹  przede  wszystkim  dla  lewicowo - liberalnych 
masonów,  którzy  na  szerok¹  skalê  aprobuj¹  z³o.

Jestem  w  zasiêgu  oddzia³ywania  mi³oœci  Bo¿ej  i  idê  za  wezwaniem  Bo¿ym poprzez 
wydarzenia,  œwiête  znaki  czasu,  które  budz¹  wiarê  wœród  grzesznych  dzieci  Bo¿ych,  i Bóg 
jest  we  wszystkich  wydarzeniach  mego  ¿ycia,   we   wszystkich  œwiêtych  znakach  czasu,  bo 
przecie¿   Jezus   czyni³   znaki   za   ¿ycia  Swego   i   obecnie  poprzez  znaki  czasu  przekazujê
duchowe  Dzie³o  Jego,  aby  objawi³a  siê  Chwa³a  Jego.

Na  mojej  drodze  doskona³oœci  pozna³am Boskiego Pana mego, dlatego te¿ mam wielk¹ 
odwagê g³osiæ Jego oczywiœcie si³¹ Jego, a skoro Ukochany jako jedyny w ca³ym Wszechœwiecie 
zna  dusz¹  m¹  dog³êbnie,  tak¿e  drog¹ mi³oœci i ¿ycia doprowadzi On duszê m¹ do wype³nienia
woli  Jego  wzglêdem  jej.  Nieustannie  s³ucham  g³osu  wiecznego  Kap³ana Niebieskiego, który
niejednokrotnie  jest  s³abo  s³yszalny  w  twierdzy  duszy  mej,   tak¿e   niczego   nie  lêkaj¹c  siê
w  Nim  sta³am  siê  g³osicielem  Jego  poprzez  misjê  Jego,   co   przecie¿  dajê  temu  wyraz  na 
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mej  za³o¿onej  stronie  internetowej,   która   obecnie   ma  ju¿  prawie  10 000  odwiedzin,  i  na 
mym  profilu,  na  którym  s¹  moje  duchowe  komentarze  i  artyku³y, które s¹ udokumentowane 
w  tej  ostatniej  ksi¹¿ce,  o  której  wy¿ej  wspomia³am.

Z  woli  Nieœmiertelnego  w  pokoju,  wolnoœci,  radoœci  i  sprawiedliwoœci oraz w jednej
jednoœci  z  Nim  prowadzê  duchowe  Dzie³o  Jego,  które  w  pe³ni  czasów  stanie  siê dla wielu
dusz  œwiat³em  wiary  i  si³¹  ¿ycia,  dlatego  te¿  w modlitewnym milczeniu na drodze zbawienia 
nikt  nie  jest  mi  w  stanie  zag³uszyæ  mego harmonijnego ¿ycia z Pasterzem Niebieskim, dziêki
któremu  wszystko  widzê  w  Nim  i  rozpatrujê  te¿  w  Nim.  Ca³a  moja  nadprzyrodzona misja
idzie   zupe³nie   innym   torem,   przeciwnym    do    moich   jakichkolwiek   przewidywañ,  i  do
przewidywañ  duchowieñstwa,   do   których   wysy³a³am   moje  duchowe  wysy³ki,  a  poniewa¿
Umi³owany   w   szczególny  sposób  b³ogos³awi  Dzie³u  Swemu,   tak¿e  moc¹  i  mi³oœci¹  Jego
w  radoœci  i  pokoju  ukoñczê  Go  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego. 

Przez  moc  zmartwychwsta³ego  Jezusa  Chrystusa  pe³niê  duchowe  Dzie³o  Jego,  które
w  ca³ej  pe³ni  odciête jest od wszelkich rodzajów niewoli tego zsekularyzowanego œwiata, który
przecie¿  potrzebuje  ogromnej  odnowy,   duchowoœci   i   zaanga¿owania  spo³ecznego  ( Ojciec 
Œwiêty  Franciszek ),    tak    jak   ca³y   agonalny   Koœció³   Pana   naszego.   W   pos³uszeñstwie
i  uleg³oœci  kroczê  za  S³owem  Wcielonym,  tak¿e  nikt  nie  ma  prawa  os¹dzaæ  mnie,  jedynie
tylko  Umi³owany,  który  jako  jedyny  jest  nieomylnym  Sêdzi¹.

D r o g a    E m i n e n c j o,   jestem   pewna   w   Boskim   Oblubieñcu,    ¿e   w   obliczu 
prawie  pe³nej  dokumentacji  Dzie³a  Bo¿ego,  które  dopracowa³am w Ukochanym jak najlepiej, 
jak   tylko   potrafi³am,   oczywiœcie   na   miarê   swoich   mo¿liwoœci,    ¿e    obecnie   otrzymam 
upragnion¹   odpowiedŸ,    ¿e   rozpoczyna  siê  proces  badawczy  mojej  nadprzyrodzonej  misji, 
która   skierowana  jest  w  ca³y  zdeprawowany  œwiat,   w   którym  w  odra¿aj¹cych  zbrodniach
milionami  zabija  siê  nienarodzone  dzieci,  i  w  który  na sta³e wpl¹tana jest cenzura polityczna 
czy  te¿  delikatniej  mówi¹c  poprawnoœæ  polityczna,  która  ogranicza  wolnoœæ  s³owa. 

Pod   natchnieniem   Ducha   Œwiêtego  wszystko  czyniê  w  Imiê  Wszechmocnego,  i  to
w  najwiêkszej  cierpliwoœci  i  ³agodnoœci  bior¹c  przyk³ad  od  Niepokalanej,  która zawsze sz³a
drog¹  uczciwoœci  i  mi³oœci  do  zbawienia,  tak¿e  na  drodze  œwiêtoœci  nikt  mnie nie zniszczy
nawet  najgorszymi  oszczerstwami  i  przeœladowaniami,  a  nawet  jak  mnie zabij¹ z nienawiœci
do  Ukochanego,  to  dusza  ma  prêdzej  znajdzie siê w niebiañskim raju Pana naszego, który ma 
s³owa  ¿ycia  wiecznego.  Skoro  ca³e  swoje  odwieczne  powo³anie  realizujê  pod  natchnieniem 
Ducha  Œwiêtego,   to   wiadomo,   ¿e   jestem  nieugiêta  w  poczynaniach  Pana  swego  i  wiem, 
¿e   dusza   ma   dobrnie   do   Portu   Zbawienia,   bo   przecie¿   ona   jest  w  g³êbokiej  jednoœci 
z  Ukochanym,  i  w  wolnoœci  Jego  pe³ni  wolê  Jego. 

Przewielebny  Ksiê¿e  Kardynale,  je¿eli  zacznie  Ksi¹dz  czytaæ  chocia¿  moje duchowe
listy,  to  Ksi¹dz  zorientuje  siê,   ¿e   na   mojej   drodze   zbawienia   ¿yjê   w   pe³nej   wolnoœci 
w   Boskim  Odkupicielu,    tak¿e   nieprzerwanie   urzeczywistniam   siê   w   Ukochanym  daj¹c
œwiadectwo   wierze   katolickiej   jedynej   prawowitej  w  ca³ym  Wszechœwiecie,   a   poniewa¿ 
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jestem  cz³onkiem  Koœcio³a,   to  sta³am   siê   sol¹   ziemi  i  œwiat³em  œwiata  ( Mt  5, 13 - 16 ), 
tak¿e  biada  mi,  gdybym  nie  g³osi³a  Ewangelii  Najœwiêtszego  ( 1 Kor  9,  16 ),   o   czym  ju¿
wspomnia³am   poprzednio   do   Waszej   Eminencji   i   do   Ojca   Œwiêtego   zarówno  emeryta
Benedykta  XVI - go,  jak  i  Franciszka. 

Mimo,  ¿e  na   mej  drodze  doskona³oœci  poprzez  moj¹  stronê  internetow¹  ujawni³am
siê  ze  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misj¹ na tle ca³ego zdeprawowanego œwiata, ale dalej przebywam 
w   milczeniu   kontempluj¹c  Boskiego  Zbawcê,   jedynie   tylko   to   milczenie   jest   odrobinê 
przerwane,  gdy  kontaktujê  siê  z  ludŸmi,   ale   porwana   przez   mi³oœæ  Mistrza  Niebieskiego 
w  g³êbokiej  pokorze  i  ufnoœci  wszystko  pokonujê  w  Nim,  bo  On umacnia mnie (Flp 4, 13), 
dlatego   te¿  tak  pewnie  dusza  ma  pod¹¿a  drog¹  ¿ycia  i  mi³oœci  do  wiekuistego  zbawienia. 
W  mej  teologiczno - biblijnej,  duchowej  pustyni  wziê³am  sobie  do  serca  i duszy s³owa Pana 
Jezusa,   który   a¿   7  razy   w   pierwszej   czêœci  Apokalipsy  mówi³.  “ Kto  ma  uszy,  niechaj
pos³yszy,  co  mówi  Duch  do  Koœcio³ów ”,   tak¿e  na  wszystko  patrzê  oczyma  Stwórcy,  aby 
nie   zb³¹dziæ   w   ciemnoœciach   œmierci,   które   oczywiœcie   rozjaœnione   s¹   blaskiem   ¿ycia 
Pana   naszego,   który   wzi¹³   na   siebie   z³o   œwiata,   by   oczyœciæ  je  ogniem  mi³oœci  Swej 
( Benedykt  XVI - ty ).  

Rozpalona   nad   wyraz   ¿ywym   p³omieniem   mi³oœci   Boskiego   Oblubieñca,   Jezusa
Chrystusa  dusza  ma  niejednokrotnie  przebywa  w  niepojêtych  odblaskach wiecznej œwiat³oœci
Umi³owanego,  tak¿e  próbuje  ona  odbrobinê  wiecznej  wiekuistoœci,  dlatego  te¿  w  odblasku
œwiat³a  Pana  naszego  nieustannie  odnawia  siê  ona  w  Nim,  przez co upodabnia siê do Niego
stawiaj¹c  opór  przemocy,  i  daj¹c  œwiadectwo  pokoju  i  mi³oœci,   aby  ludzkoœæ  pobudziæ  do
przebywania   w   Ÿródle  wiecznego  ¿ycia  i  wiecznej  radoœci,  co  jest  zadatkiem  wiekuistego
zbawienia  dla  naszych  dusz.

W  moim ziemskim pielgrzymowaniu chocia¿ odrobinê muszê sp³aciæ d³ug wdziêcznoœci
dla  Boskiego  Zbawiciela   za  odkupienie  dokonane  przez  Niego,  tak¿e  bez granic zakochana
w  Nim  jako  cz³owiek  modlitwy,   jêzykiem   mi³oœci   i   prawdy   mam  trafiaæ  do  ser  i  dusz 
tych  owiec,  które  zagubi³y  drogê  do  Umi³owanego.   Jako   s³uga   nieu¿yteczna  ( £k 17, 10 ) 
g³ównie   modlitw¹   pisan¹   mogê   coœ   nie  coœ  zrobiæ  dla  tego  zniewolonego  œwiata,  który
przebywaj¹c  w  okowach  grzechu  tworzy  ogrom  niedorzecznych  ideologii,   które   oparte  s¹ 
o  ograniczony  rozum.

Przewodnik   Niebieski   wprowadzi³   duszê   m¹   w   Niebiañsk¹  Krainê  Mi³osierdzia
Swego,   w   pozaczasowe  tajemnice  Swoje,  i  mimo,   ¿e   jest   niemo¿noœæ   przekazania  tych
wiekuistych   niepojêtoœci   w   czasie,   które   nie  podlegaj¹  ¿adnym  formom  i  pojêciom,   ale 
Ukochany  u¿yczy³  mi  ³aski  Swej,   abym  w  Nim  poprzez  Ró¿ê  Mistyczn¹,  Maryjê  chocia¿ 
w  niewielkim  przybli¿eniu  przedstawi³a  duchowy  wymiar  Jego,  który  tak  czêsto  dusza  ma 
poznaje  przez  widzenie,   bo  przecie¿  ona  widzi  go  oczyma  swymi,   gdy  jest  w  Nim  poza
cia³em. Moja nadprzyrodzona misja nad wyraz upaja duszê m¹ wraz ze wszystkimi jej w³adzami, 
bo   przecie¿   ona   dosyæ   czêsto   jest   orzeŸwiana  obfitoœci¹  mi³osnych  darów  Ukochanego, 
dziêki  którym  ona  smakuje  i  poznaje  najwy¿sze  i  najznakomitsze  niepojêtoœci  Pana swego.
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Dzie³o   Boskiego   Oblubieñca   pisa³am  w  Nim   Samym,   kiedy  dusza  moja  by³a  na 
wskroœ   przenikniêta   Nim   czyli   znajdowa³am  siê  w  nieustannej  uœwiêcaj¹cej  ³asce,  której 
natê¿enie   niejednokrotnie   osi¹gnê³o   najwiêksze  apogeum,   jakie   w   ogóle  mo¿e  osi¹gn¹æ
dusza  w  Umi³owanym   w   tym   przemijaj¹cym   ¿yciu,   i   w³aœnie  te  apogenalne,  mistyczne 
zachwyty   duszy   mej,    kiedy   ona   znajdowa³a   siê   w   stanie   najwy¿szego,   ekstatycznego
ukojenia,  pozwoli³y  pisaæ  mi  misterialnym  jêzykiem.

Na  zakoñczenie  podsumujê  mój  duchowy  list,  a  mianowicie,  Mistrz Œwiêtoœci, Jezus 
Chrystus,   który   jest   œwiat³em   w   wiecznej  œwiat³oœci  wprowadzi³  duszê  moj¹  w  tajemne 
m¹droœci  wielowymiarowego,  nadprzyrodzonego  œwiata  Swego,   który   znajduje   siê   ponad 
ludzkimi  m¹droœciami,  tak¿e  w  duchu odnowy Jego wst¹pi³am na mi³osn¹ drogê Ukochanego, 
który   w   nieskoñczonym   mi³osierdziu   Swym   bardzo  powoli  uzdrawia  duszê  m¹  w  Sobie 
i  doprowadza  j¹  do  ¿ycia  wiecznego.  Kap³an   Niebieski   chroni  dusz¹  m¹  od  podstêpnych 
Herodów,   Judaszów,   Hitlerów,  ... ,   którzy   w   ziemskich   nieprawoœciach  obchodz¹  prawo 
na   korzyœæ   sw¹   i   morduj¹  wolnoœæ  na  potêgê,   aby   zawsze   wisia³   polityczny  bicz  nad 
wszystkimi  narodami  œwiata.  Jako  oddana  córka  Trójjedynego  Boga  jestem bardzo wraŸliwa 
na   boleœci   i   krzywdy   drugiego   cz³owieka,   któremu   narzuca   siê   pos³uszeñstwo   wobec 
ob³êdnych   autorytetów   i   praw,    które    nic    nie    maj¹    wspólnego    ze   sprawiedliwoœci¹ 
i  z  wolnoœci¹  w  Bogu,  dlatego  te¿  dla  mi³oœci  Bo¿ej  porzuci³am  grzeszn¹  doczesnoœæ, aby 
w  niepojêtoœci  Bo¿ej  jednoczyæ siê ze wszystkimi uciœnionymi narodomi i pracowaæ w winnicy 
Pana  swego  dla  Chwa³y  Jego.

D r o g a   E m i n e n c j o,   wierzê  g³êboko,   ¿e   tym   razem   wyka¿e   siê   Eminencja
swoj¹  kompetencj¹  i  bêdzie  otworzony przewód badawczy nadprzyrodzonej misji mej za ¿ycia
mego,  bo  maj¹c  61 lat  w  obliczu  tak  licznych  mych  chorób w ka¿dej chwili mogê nareszcie 
spokojne   zasn¹æ   w   Niebieskim   Oblubieñcu   mym,   bo   przecie¿   wszystko  dopracowa³am
i  zakoñczy³am  w  Dziele Jego.  Skoro  wszystko  “ w y k o n a ³ o   s i ê ”  w  mym odwiecznym
powo³aniu   na   polecenie   Ojca  Przedwiecznego   za   wstawiennictwem   Najœwiêtszej   Maryi 
Panny   w   Duchu   Œwiêtym   przez   Pana   naszego   Jezusa   Chrystusa  na  Chwa³ê  Królestwa 
Niebieskiego,  w  zwi¹zku  z  czym  czekam   na   upragnion¹   i   jedyn¹   odpowiedŸ,   ¿e  zosta³ 
wszczêty   proces   badawczy   mojego   odwiecznego   powo³ania,    co    równoznaczne   by³oby 
z  wype³nieniem  woli  Bo¿ej  we  mnie.

Na  rêce  Waszej Przewielebnej Eminencji  wysy³am  dwie  takie same dyskietki  CD - R, 
na  których  w  programie  PDF nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego,  które  prowadzê  w Nim 
oraz   kopiê   listu   skierowanego  do  Ojca  Œwiêtego  Franciszka,   a   ponadto  czytelny  zestaw 
dokumentacji  Dzie³a  Bo¿ego,  które  zawarte  jest  na  trzech  stronach.

          Szczêœæ  Bo¿e !

                                                                                                    Anna  Aniela  Flak
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