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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi   Arcybiskupie !   Dzie³o   Pana   mego,   które   wykonujê  w  Nim  jest  duchow¹ 
gwiazd¹  dla  wszystkich  rz¹dz¹cych  sekularystów,   ateistycznych  eksterministów,   jak   i   dla 
wszystkich  tyranów  i  katów  tego  zniewolonego  œwiata,  aby  nabrali  oni  namiar na istniej¹c¹
realnie  duchow¹  rzeczywistoœæ,   która  rozpoczyna  siê  ju¿  wewn¹trz  ich  dusz,    dlatego   te¿ 
na   polecenie   Boskiego   Odkupiciela   ponownie  zawiadamiam  Wasz¹  Ekscelencjê  o  Dziele
Pana  mego,  tym  bardziej,  ¿e  wykona³am  ju¿  znaczn¹ korekcyjn¹ pracê w Nim, a mianowicie
przeprowadzi³am  bardzo  szczegó³ow¹  korektê  ksi¹¿ki  pt:   “ ¯ycie  mistyczne  Anny  Flak  na 
ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci ”,  która sk³ada siê z 7 - miu czêœci,  tak¿e w tych 7 - miu
duchowych  ksi¹¿kach  “ wykarczowa³am  wszystkie  chwasty ”,   jakie  tylko  zauwa¿y³am,   aby 
móc  przekazaæ  jak  najdoskonalszy  owoc  z  Winnicy  Umi³owanego  na  Chwa³ê  Jego.

Moja   odwieczna,   duchowa   misja   odbywa   siê   na  polecenie  Ojca  Przedwiecznego 
za   wstawiennictwem   Najœwiêtszej   Maryi   Panny  w  Duchu  Œwiêtym   przez   Pana  naszego 
Jezusa  Chrystusa  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego,   tak¿e  ¿adna  zmys³owoœæ  nie  ma  do
niej  dostêpu  i  absolutnie  ¿adne  zadraœniêcie  nie  grozi  jej  ze  strony  obecnego  œwietlanego, 
zniewolonego  re¿imu,  który  w  zasadzie  ma³o  co  ró¿ni  siê  od  epoki stalinizmu czy PRL - u, 
bo  przecie¿  dalej  mamy  do  czynienia  z  krematoriami  i  ³agrami,  ale  w p³odach matek, które 
morduj¹  swoje  niechciane,  nienarodzone  dzieci.

Opatrznoœciowe   duchowe   Dzie³o   Najœwiêtszego,    które   prowadzê   z   mi³osierdzia 
Jego   wymierzone   jest  w  ca³y   relatywizm   moralny,  który  skierowany  jest  w  dobro  owiec
Ukochanego,  jak  i  Jego  Samego,  aby  zatrzymaæ  trend  wykorzeniania  wiary  katolickiej oraz
wzmocniæ  grzeszników  s³abej  wiary  czy  te¿  s³abych  duchowo.

Zdajê   sobie   sprawê  z  tego,  ¿e   Dzie³o   Pana  mego  jest  trudne,  i  skoro  jest  trudne
nawet  dla  osób  duchownych,  dlatego  te¿  to  moje  pisanie  na  Chwa³ê  Ukochanego rozjaœnia
wiedzê   na    temat    mojego    odwiecznego    powo³ania,   które   jest   niesamowit¹   mistyczn¹ 
eksplozj¹   w   ca³ym   zniewolonym  œwiecie,   który   na   si³ê  wyeliminowuje   wiarê  katolick¹ 
z  ¿ycia  doczesnego  i  prowadzi pe³ne nienawiœci antychrzeœcijañskie kampanie, które objawiaj¹ 
siê  nawet  w  mordowaniu  katolików  i  paleniu  ich  mienia  wraz  z  paleniem  koœcio³ów.

Duchowe   Dzie³o   Pana   mego,  które  z  mi³oœci¹  prowadzê  w  Nim   podlega  jedynie 
prawom  Jego,  i  jest  najcenniejsz¹  i  niepowtarzaln¹  mistyczn¹  per³¹  jak¹  mog³am  otrzymaæ 
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od  Boskiego  Mistrza  w  tym  nad  wyraz  upad³ym  œwiecie,  bo  przecie¿  nie  doœæ,  ¿e  z  woli 
Jego   we   œnie   dusza   moja   opuszcza   w   Nim   tak   czêsto   cia³o   i   przebywa  w  rajskim, 
niewidzialnym   œwiecie   Jego,   to   ona   jeszcze,   jak   jest  w  swoich   cielesnych   kratach,  to 
w  d³u¿szym  czy  te¿  w  krótszym  okresie  czasu  przebywa  w  Przedsionku  Nieba.

Podczas   przekazywania   mojego  duchowego  ¿ycia  w  Panu  mym  wchodzê  w  ró¿ne 
sfery  Jego,  jak  i  w  sfery  najprzeró¿niejszej  maœci  oligarchów, katów i zaborców tego œwiata, 
którzy  wol¹   tylko  i  wy³¹cznie   B a r a b a s z a,   dlatego   te¿  opozycjê  ³ami¹  przez  okrutne 
i  upokarzaj¹ce  kary   oraz   wymazuj¹  niewygodne  sprawy,  aby  naród  by³  bez  pamiêci  czyli 
bez  przysz³oœci.

Nadprzyrodzone   i   ukochane   Dzie³o   Najsprawiedliwszego,    które   prowadzê   moc¹ 
i  m¹droœci¹  Jego  jest  œwiat³em  w  ciemnoœciach  dla  wszystkich  œmiertelników,   dlatego  te¿
z  tak  wielkim  namaszczeniem  kontynuujê  go,  aby  uzdrowiæ  ca³y  zdeprawowany  œwiat.

K  Wszystkie   Dzie³a   Ojca   Niebieskiego  maj¹  swój  czas  odwiecznie  zaplanowany 
przez   Niego,   tak¿e   nast¹pi³a   odwieczna   pe³nia   na   przekazanie   mojej   nadprzyrodzonej  
misji,  o  czym  pisa³am  kilkanaœcie  lat  temu w swoich duchowych ksi¹¿kach,  tak¿e w obecnej 
dobie  czasu   nie   pozwolê,   aby   Dzie³o   Pana   mego   mog³o  opóŸniæ  siê  z  mego  powodu, 
dlatego  te¿  piszê  w  Ukochanym  tam  i  to,  co  Duch  Jego  natchnie  mnie, aby tylko wype³niæ 
wolê  Jego  we  mnie.

Nadprzyrodzone  niepojêtoœci,  które  od  samego  dzieciñstwa  zosta³y  wpl¹tane  w moje 
odwieczne  powo³anie  sta³y  siê  dla  mnie  najzwyklejsz¹  normalnoœci¹,  tak¿e  z  tego  powodu
nie  wpadam  w  jakiekolwiek  zachwyty  czy  te¿  w  uniesienia,   tylko  coraz  g³êbiej  pogr¹¿am 
siê  w  Panu  swym,  i  proszê  Go,  aby  wspomóg³  mnie  w  wiernym wykonywaniu odwiecznej 
woli  Swej.

Wszechmocny   Boski   Oblubieniec   dotkliwie  i  nieodwracalnie   dotkn¹³  duszê  moj¹ 
niepojêt¹  i  nienasycon¹  mi³oœci¹  Sw¹,   tak¿e   ona   za   niczym  nie  têskni,  bo  wszystko  ma 
w  Nim,   bo  On  jest  jej  jedyn¹  i  niezast¹pion¹  mi³oœci¹,   dlatego   te¿  ona  wierna  zasadom 
Jego  rozkoszuje  siê  trwa³ym  i  wiekuistym  pokojem  Jego,  i  nigdy  nie  mo¿e ona nasyciæ siê 
Nim  w  tym  nad  wyraz  upad³ym  œwiecie.

 
Dusza  moja  niezmiernie  czêsto  poi  siê  ³askami  Pana  swego,  tak¿e   ona   ci¹gle  jest

u  brzegu  wód  ¿ywota  wiecznego,  które  nasycaj¹  j¹  spokojem  wewnêtrznym  i  daj¹  jej  si³ê 
i  moc  na  trudy  ziemskiego  pielgrzymowania,   w   którym  na  si³ê  wypycha  siê  Ukochanego
z  dusz  i  serc  dzieci  Bo¿ych.

Z  pomoc¹   Nieœmiertelnego   wnikliwie  i  najrzetelniej  z  ca³ym  sercem,  jak  i  z  ca³¹
dusz¹  sw¹  odda³am  siê  duchowemu  Dzie³u  Jego,   które   sprawia  mi   ogrom  nieopisywanej 
radoœci,   bo   przecie¿   to   jest   przebywanie  sam  na  Sam  z  Ukochanym   czyli   wchodzenie 
w  bezkresne  niepojêtoœci  Jego,  które  nie  podlegaj¹  ani  ¿adnym  zmys³om, ani te¿ rozumowi. 
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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.

Obecnie  bez  porównania  lepiej  piszê,  jak  kilkanaœcie  lat  wstecz,   bo  w  Panu  swym
osi¹gnê³am  nie  tylko  odpowiednio  wy¿szy  poziom  duchowoœci,  ale  równie¿  wy¿szy stopieñ 
pisania  misterialnego,  abym  mog³a  z  lekkoœci¹  przekazywaæ nieuchwytne i tak trudne sprawy 
duchowe,  które  nie   mieszcz¹  siê  w  ¿adnych  formach,  ani   te¿  w  pojêciach,  i  które  mog¹ 
byæ  odczytane  jedynie  przez  dusze  wybrane  i  to  w  najtajniejszych  g³êbinach  ich  dusz.

Z   woli   Boskiego   Oblubieñca    poprzez   najprzeró¿niejsze   przeciwnoœci,   w   któr¹
w³¹czona   jest   równie¿   cisza   na  moje  duchowe  listy  od  duchownych  synów  najwy¿szych 
w  hierarchii  koœcielnej,  dusza  moja  wzmacnia  siê  w  Panu  swym   i   jako   u¿yŸniona  dusza
jest  bardzo  podatna  na  wszelkie  dzia³ania  Ukochanego,   który   coraz  bardziej  upodabnia  j¹
do  Siebie  i  wprowadza  w  g³êbokie  i  niepojête  tajemnice  Swe,   dlatego   te¿   wszechmocn¹ 
moc¹   i   mi³oœci¹   Jego  jak  najdok³adniej  doszlifowujê  duchowe  Dzie³o  Jego,  które  wesz³o 
ju¿  w  ostatni¹,  pisemn¹  fazê,   tak¿e  ono  ju¿  czeka  przy  frontowych  drzwiach  Kongregacji 
Nauki  Wiary,  aby  móg³  rozpocz¹æ  siê  proces  badawczy  jego  na  chwa³ê  Niebios.

Z   woli   niezast¹pionego   Wszechmog¹cego   dusza   moja    nieustannie    znajduje   siê 
w  otoczce  nadprzyrodzonej  latarni,  która  rozœwieca  jej  ciernist¹  i  mi³osn¹  drogê  œwiêtoœci,
a  poniewa¿  w  obecnej  dobie  czasu  znalaz³a  siê  ona  na  skraju  progu  œmiertelnego czyli ju¿
tak  niewiele  brakuje  jej,  aby  na  ca³¹  wiecznoœæ  zamieszkaæ  w  Domu  Pana  swego,  dlatego
te¿  z  niepokonan¹  moc¹  Umi³owanego   dajê   znaæ   umi³owanym  synom  Jego  o  duchowym 
Dziele  Jego,  które  mówi  o  niezg³êbionych  i  niepojêtych  g³êbinach  niezmiennej  wiecznoœci 
Jego,  która  mieœci  siê  za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci  i  dostêpna  jest  jedynie  dla  dusz.

W   Najœwiêtszej   Trójcy   Jedynej,   umi³owany   Jezus   Chrystus   udziela   duszy  mej 
Ducha   Swego,   który   jest   duchem   mocy   zbawczej,  i  który  wprowadza  j¹  do  wiecznego
¿ycia,   do   wiekuistej   wiecznoœci,    która    jest    niepojêt¹    szczêœliwoœci¹    dla   wszystkich 
zbawionych  dusz.

D r o g i    K s i ê ¿ e   A r c y b i s k u p i e,   dusza   moja   doœwiadczy³a   i   doœwiadcza 
wiele  ³ask  od  Mistrza  Niebieskiego  nie  tylko  wtedy,  gdy ona jest w ciele i podlega prêdkoœci
œwiat³a,  ale  równie¿  wówczas,  gdy  ona  jest  poza pow³ok¹ sw¹, poza czasoprzestrzeni¹, gdzie 
pojêcie  prêdkoœci  œwiat³a  nie  istnieje,  dlatego  te¿  ona  du¿o  wie  w  Panu swym, bo przecie¿ 
ona  próbowa³a  ju¿  chwilowej  duchowej  uczty  w  mi³osiernych,  wiekuistych  œwiêtoœciach.

Niepojêty,   niezmienny   i   nieœmiertelny   Kap³an  Niebieski   w  tym  zdeprawowanym 
œwiecie  powo³a³  dusz¹  moj¹  do  œwiadczenia  nieziemskich  sfer  Jego,   dlatego   te¿   podczas 
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mistycznych   nocy   ona   tak   czêsto   przekracza   w  Nim  granicê  progu  œmiertelnego,  co  na
pewno  nie  mo¿e  pomieœciæ  siê  w  ograniczonych  rozumach  zwyk³ych  œmiertelników.

Na   mojej   ciernistej   i   mi³osnej   drodze   œwiêtoœci    bardzo    czêsto   przenika   mnie
szczególna   obecnoœæ   Bo¿a,   a   je¿eli   chodzi   o   g³êbokie  poznanie  tajemnic  Bo¿ych  poza 
progiem  œmiertelnoœci,   to   ono   nie   zawsze  ma  takie  same  natê¿enie  wch³aniania  je  przez 
duszê   m¹,   bo   Umi³owany   za   ka¿dym   razem   daje   poznaæ   jej   jakiœ  niewielki  odcinek
niepojêtoœci  Swej,  a  czasami  nawet  i  tak  bywa,  ¿e  ona  w  danym  momencie pewn¹ sprawê 
w  ca³oœci  wch³onê³a,   a   kiedy  obudzê  siê,   to   bywa³o  i  tak,   ¿e  wiele  duchowej  m¹droœci 
zosta³o  wymazane  z  pamiêci  mej.

Z  pokor¹,   ufnoœci¹   i   mi³oœci¹  otworzy³am  siê  na  dzia³anie  Ducha  Œwiêtego,  który 
poprzez    nape³nienie   mnie   radoœci¹,   m¹droœci¹   i   mi³oœci¹   Sw¹,   wprowadzi³   duszê  m¹ 
w  bezmiar  ³ask  duchowych,   tak¿e   ³aska   Pana   mego   nieustannie   trwa   we   mnie  i  duch 
duszy   mej   niezmiernie   czêsto  wchodzi  do  niepojêtej,  heroicznej  mi³oœci  Niebios,  dlatego
te¿   z   pe³nym   oddaniem   realizujê   niezg³êbione   zamiary   Niebios  w  stosunku  do  mojego 
odwiecznego  powo³ania.

Adorujê   Dzie³o   Boskiego   Oblubieñca,   który   kieruje   nim   Sam,   tak¿e   z  pe³nym
oddaniem   spe³niam   wszystkie   polecenia   Jego,   aby   mog³a   w   ca³ej   pe³ni   wype³niæ   siê
odwieczna   wola   Jego,   dlatego   te¿   dusza   ma   jest   na   wskroœ   przepojona   Ukochanym,
i  ona  ca³y  czas  jest  pe³na  mi³osnego  poznania,  tak¿e w uciszonym ukojeniu ona kontempluje 
Pana  swego,  dziêki  któremu  wesz³a  ona  do  œwietlistej,  najczystszej  œwiat³oœci  Jego.

Skoro  zosta³am  wybrana  ze  œwiata  do  tak  wielkiego  Dzie³a  Pana  mego, to nie mogê
zawieŸæ  Jego  i  muszê  wydaæ  nadprzyrodzony  owoc  Jego  jak  najbardziej  dopracowany,   bo 
przecie¿  on  pochodzi  z  Winnicy  Jego,   dlatego   te¿  jako  duchowa  córka  Wszechpotê¿nego 
przyobleczona  w  mistyczn¹  szatê  Jego  z   uwielbieniem  doszlifujê  Dzie³o  Jego,  które  coraz 
bardziej   dojrzewa  w  Nim,   tak¿e   moc¹   i   wytrwa³oœci¹   Umi³owanego   powoli   zaczynam 
wydawaæ  doskona³y  owoc  Jego.

Nie   mogê   zawieŸæ   Umi³owanego  w  duchowym   Dziele   Jego,  bo  przecie¿  jestem
narzêdziem  w  Rêkach  Jego,  które  On  ci¹gle  szlifuje  na  podobieñstwo Swe, tak¿e za spraw¹ 
Jego  doszlifowujê   moje   duchowe   ksi¹¿ki,   aby  “ mêdrcy  ”  tego  œwiata   mogli  w  jasnoœci 
Nieœmiertelnego   poj¹æ   tak   s³abo   uchwytne   sprawy  Jego,   które  przedstawione  s¹  miêdzy 
innymi  w  widzialnych  znakach  czasu  niewidzialnego  Pana  naszego. 

W  Dziele  Najœwiêtszego,  które  z  pokor¹  i  w  pos³uszeñstwie  prowadzê  w Nim moja 
natura   spieszy  za  ³ask¹  Jego,  abym  na  tle  mojego  liturgicznego  ¿ycia,   które   odnoszê  do 
¿ycia  Jego  jak  najdok³adniej,   jak   tylko   potrafiê   przedstawi³a   duchowe   niepojêtoœci  Jego 
w  nadprzyrodzonej  poœwiacie  Jego.

Duchowe   Dzie³o   Nieœmiertelnego,    które    przysz³o    mi    prowadziæ   jest   dzie³em 
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ekspiacyjnym  za  wszystkie  grzechy  œwiata,   dlatego  te¿  wychwalam  Ukochanego,  ¿e  dusza
moja   dost¹pi³a   i  dostêpuje   tak   wielu   ³ask   Jego,   które   s¹   zaskoczeniem   nie  tylko  dla
duchownych   synów  Jego,   ale   przede   wszystkim  dla  wszystkich  decydentów  nowoczesnej
demokracji,   która   preferuje   dialogi   bez  kompromisów  i  permanentne  ³amanie  praw  Pana
naszego.

Swojej  nadprzyrodzonej  misji,  któr¹  wykonujê  z  Maryj¹  w  Jezusie  Chrystusie nigdy 
nie  zostawiê,  bo  ona  jest  najwiêksz¹  moj¹  mi³oœci¹  zawart¹  w  Panu  mym,  tak¿e  przez  to 
Dzie³o  Boskie  dusza  ma  jest  zjednoczona  w  Ukochanym  i  nieustannie  wspó³dzia³a  z ³ask¹ 
Jego,   tak¿e   mój   apostolski   zapa³   nigdy  nie  zgaœnie,  poniewa¿  on  ci¹gle  odnawiany  jest 
w  Boskim  Oblubieñcu,   który   duszê   m¹   cierpliwie   prowadzi   do   wiecznej   œwiêtoœci   na 
wiekuiste  gody  w  niepojêtej,  duchowej  OjczyŸnie  Swej.  

W  Dziele  Pana  mego  mam  eksponowaæ  tylko  Jego,  a  poniewa¿  jestem  nieudolnym
narzêdziem  Jego,   to  jestem  zmuszona  przekazaæ  w  Nim  wnêtrze  swe,  jak  i  zewnêtrznoœæ
sw¹,   tak¿e   w   tak   wielkim   duchowym   Dziele   Pana   mego   pokaza³am   to,  co  mi³e  jest
jedynie  Panu  memu. 

Wszechmog¹cy  na  ró¿ne  sposoby  w  szczególny  sposób  umacnia  duszê  m¹ w Sobie, 
abym   nigdy   nie   zawiod³a   Jego   w   tak   trudnym   duchowym   powo³aniu,    które    zreszt¹ 
pokocha³am  nade  wszystko,  i  abym  te¿  zawsze  by³a ponad to wszystko, co zmys³owe, ponad
ciszê  na  moje  pisma  do  Ojca  Œwiêtego,   Prefekta   Kongregacji   Nauki   Wiary  i  do  innych 
wa¿niejszych  ksiê¿y  arcybiskupów i kardyna³ów w Polsce,   bo  mam  byæ  dla  nich wszystkich 
nad  wyraz  wyrozumia³a,  poniewa¿  ono  przerasta  nie  tylko  nasz¹  ca³¹  epokê,   ale   równie¿
wielu  duchownych  synów  Umi³owanego,   dlatego   te¿   na   miarê  moich  mo¿liwoœci  muszê 
wykoñczyæ  go  jak  najdoskonalej,   aby  by³o  ono  jak  najbardziej  czytelne,   i   ¿eby  nie  by³o 
jakichkolwiek  w¹tpliwoœci.
 

W  duchowym  Dziele  Mistrza  Niebieskiego  nigdy  nie  mog³abym  przekazywaæ  tych
duchowych  niepojêtoœci,  gdyby  dusza  moja  tak  czêsto  nie  opuszcza³a  cia³a  w  Ukochanym, 
który  jest  jedynym  Ÿród³em  mej  dzia³alnoœci,  która  wykracza  poza  rozumowania  nasze,  bo 
wiadomo,   ¿e   swoj¹   natur¹   nic   nie  osi¹gnê   w   bezkresnych   i   bezdennych  sferach  Pana
naszego,  jedynie  tylko  dziêki  ³asce  Jego.  

D r o g a   E k s c e l e n c j o,    na  mojej  drodze  doskona³oœci  Wszechmocny  daje  mi 
tak   wiele   ³ask  i  najprzeró¿niejszych   doœwiadczeñ,   które   staram   siê   przelewaæ  na  ekran 
komputerowy  na  przestrogê  i  pocieszenie  przysz³ych  dusz,  i  mimo,  ¿e  zdajê  sobie  sprawê 
z  tego,  ¿e  moja  nadprzyrodzona  misja  jest  nad  wyraz  bardzo,  ale  to  bardzo trudna, o czym 
ju¿  wspomnia³am,  ale  podda³am siê  woli  Ukochanego i jestem wierna tylko Jemu, bo przecie¿ 
On  jedyny  prowadzi  duszê  moj¹  do  wiekuistej  œwiat³oœci  Swej.  

Z  W  tym  tak  krótkim  doczesnym  pielgrzymowaniu  dusza  moja   dosyæ   czêsto  by³a
i  jest  nape³niana  blaskiem,  m¹droœci¹  i  mi³oœci¹  Ukochanego,  tak¿e  ona  doskonale  wie, co 
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to   jest   s³odycz   niepojêtego   kochania   Pana  swego,  który  ci¹gle  prowadzi  j¹  w  Sobie  do 
¿ycia  wiecznego  w  Swych  nieskoñczonych  wiekach, dlatego te¿ w wiêkszoœci przemijaj¹cego 
dnia   ¿yjê   w   Przedsionku   Nieba   i   Panu   swemu  niewyra¿alnie  dziêkujê,  ¿e  stworzy³  mi 
pustelniê  œwieck¹  konsekrowan¹  jedynie  przez  Siebie  Samego  dla  zrealizowania duchowego 
Dzie³a  Swego,    które   ¿adn¹,   ale   to   ¿ a d n ¹    m i a r ¹    nie   mog³oby   byæ   zrealizowane
w   karmelitañskiej   pustelni,   gdzie   przecie¿  cz³owiek  nie  ma  swej  w³asnej  woli  i  podlega 
w  ca³ej  pe³ni  prawom  klauzuli  zakonnej. 

B³ogos³awiona,   radosna   s a m o t n o œ æ,   która   przecie¿   jest  czêœci¹  mojego  ¿ycia 
nad    wyraz   uszczêœliwia   mnie,   bo   dziêki   niej   odrywam   siê   od   niewiedzy   i   mroków
przemijaj¹cego  œwiata  i  w  tej  samotni inspirowana jestem Bogiem do kontynuowania swojego 
odwiecznego  powo³ania.   Mimo,   ¿e   moja   samotnoœæ   nie   jest   pe³na   w   tym   doczesnym 
pielgrzymowaniu,  ale  wystarczaj¹ca,  aby  móc akumulowaæ siê Bogiem na trudy zniewolonego 
œwiata,  który  rozszarpuje  Zbawiciela  naszymi  druzgoc¹cymi  grzechami.

Mistrz  ¿ycia  wewnêtrznego,  Jezus  Chrystus,   który   przenika   mnie  œwiat³em  Swym, 
które   w   duchowej   pustelni   mej   w   szczególny   sposób  orzeŸwia  duszê  m¹,  dobrze  wie, 
¿e  duch  mój  omdlewa  z  têsknoty  za  Nim,  dlatego  te¿ w monastycznej ciszy,  która na miarê 
moich  mo¿liwoœci  naznaczona  jest  samotnoœci¹,  modlitw¹ i ascez¹, czuwam w Nim wtapiaj¹c 
siê  w  niepojête  tajemnice  Jego,  i  w  pokorze  oraz  ciszy  Jego przyjmujê wszystko ze Œwiêtej 
Rêki  Jego.

Boski   Lekarz   uzdrawia   dusz¹   moj¹   poprzez  najprzeró¿niejsze  choroby,  które  s¹
umartwieniami,  bo  przecie¿  moje  ¿ycie  jako  wewnêtrznej  karmelitanki  ma  byæ  naznaczone
pokor¹,  umartwianiem  i  prac¹,   która   dokonywana   ma   byæ  w  idealnej  samotni  i  w  ciszy
Chrystusowej.
 

Najmi³osierniejszy   Boski    Oblubieniec   ma   najwiêksza   i   jedyna   mi³oœci   wiedzia³
dobrze,  ¿e  udŸwignê  duchowe  Dzie³o  Jego,   bo  przecie¿  da³  mi  si³ê  i  mi³oœæ  Sw¹,   dziêki 
której  wznios³am  siê  ponad  wszelkie  wyrz¹dzone  mi  krzywdy,   a   poniewa¿  jestem  bardzo 
wytrwa³a  w  pe³nieniu  woli  Jego,   i   wymagam   te¿   du¿o   od   siebie,   oczywiœcie  na  miarê
swoich  mo¿liwoœci,  to  wiadomo,  ¿e  z  pomoc¹  Pana  swego  sprostam  wymaganiom  Jego. 

Przedwieczny  Trójjedyny  Bóg  doœwiadcza  duszê  m¹  na  najprzeró¿niejsze  sposoby, 
tak¿e   nieustannie   uœwiêca   j¹  w  Sobie   i   poci¹ga   te¿   do  wiecznego  zbawienia  w  Sobie, 
dlatego  te¿  pe³ni¹  Jego  realizujê  swoje  odwieczne  powo³anie  i  mimo,   ¿e   obecnie   trochê 
forsujê  swój  umys³,   ale   przecie¿   nad   wszystkim   ma  pieczê  Ukochany,  tak¿e  w  konaniu 
agonalnym,   w   mi³osnych   katuszach   koñczê   ju¿   Dzie³o   Pana   mego    na   Chwa³ê   Jego, 
¿e  zdemoralizowana  ludzkoœæ  jasno  pozna,  ¿e  to  jest  Dzie³o  Jego.

Dusza   moja   tak   bardzo   zauroczona  jest  Boskim  Oblubieñcem,  ¿e  coraz  czêœciej
wpada  ona  w  ekstatyczne  stany  uwielbiania  Jego,  które  rozlewaj¹  siê  na  wszystkie cz³onki
cia³a  mego,   tak¿e   ten  mi³osny  stan  jest  ju¿  wstêpnym  kosztowaniem  ¿ycia  wiecznego  na 
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tej   mi³osnej   drabinie   doskona³oœci,   która   duszê   moj¹  prowadzi  do  wiekuistych  zaœlubin 
z  Ukochanym.

Moja  g³êboka,  mistyczna  wiêŸ  z  Ukrzy¿owanym  przewija  siê  na  ca³ej  mojej drodze 
œwiêtoœci,   co   dajê   temu   wyraz  w  swoich  duchowych  tekstach,  które  odrobinê  koj¹  moj¹
têsknotê  za  Ukochanym,  który  uwiód³  duszê  m¹  mi³oœci¹  Sw¹,  dlatego  te¿  ona nieustannie
doœwiadcza  niepojêtej  mi³oœci  Jego,   która   pozwoli³a   jej  oswoiæ  siê  z  najprzeró¿niejszymi 
cierpieniami  w  b³ogiej  samotnoœci.

¯yjê  w  œwiecie,  ale  nie  jestem  z  tego  œwiata,  i  jak  widaæ  z  mojej drogi krzy¿owej,
która  usiana  jest  najprzeró¿niejszymi  przeœladowaniami,  chorobami,  przeciwnoœciami,  ¿e nie
zwracam   uwagi   na   jawn¹,   z³oœliw¹   krytykê   pozbawion¹   praw   Bo¿ych,   bo   jako  córka
Nieœmiertelnego   biorê   przyk³ad  tylko  z  Niego,  i  w  jednoœci  z  Nim  staram  siê,  aby  moje 
¿ycie  by³o  ¿yw¹  Ewangeli¹  Jego.

Brzemiê   moje   jest   s³odkie,   bo   dŸwigam   swój   umi³owany   krzy¿,   który  na  sta³e
zosta³   wkorzeniony   we   mnie,    dlatego    te¿    poprzez    udrêki,   najprzeró¿niejsze    pokusy 
i   wewnêtrzne  walki,   w   bólu  i  na  modlitwie  coraz  bardziej  doskonalê  siê  w  Panu  swym, 
abym  mog³a  wydaæ  owoc  Jego  na  Chwa³ê  Jego.

Duchowe  miecze  przeszywaj¹ce  duszê  m¹  nad  wyraz  kszta³tuj¹  j¹  na  podobieñstwo 
Pana  swego,   który   pragnie  byæ  wiernym  odbiciem  w  niej,   tak¿e  poprzez  duchowe  lekcje
cierpieñ  ona  zosta³a  doszczêtnie  okie³znana  z  doczesnoœci,  i  jako  rozmi³owana  ³ania  ci¹gle 
biegnie  za  Umi³owanym.

Dusza   moja   w   sposób   niewymowny   cierpi  z  têsknoty  za  niezast¹pionym  Boskim
Oblubieñcem,  i  te  krótkotrwa³e  ³aski  Jego,   gdzie  ona  na  moment  przyobleka  siê  w  Niego
jeszcze  wiêksz¹  spotêgowuj¹  têsknotê  za  Nim,  tak¿e  ta  têsknota  nie  ma  koñca, bo przecie¿
ona  skosztowa³a  ju¿  smak  mi³oœci  Jego,  dlatego  te¿  ona  ci¹gle  têskni  i  têskniæ  te¿  bêdzie 
za  wiecznym  Przybytkiem  Jego.

Moje  mistyczne,  tak  bardzo  bogate  duchowe  doœwiadczenia  po  œmierci  mej  w pe³ni 
czasów  skrusz¹  zatwardzia³e  serca  i  dusze,   które  nie  wiedz¹,   albo   te¿  wiedzieæ  nie  chc¹ 
o  tym,  ¿e  w  Trójjedynym  Bogu  nic  nam  nie  brakuje,   dlatego  te¿  jako  poœlubiona  dusza 
Panu   naszemu   nieudolnie,   ale   z   pomoc¹   Jego   pracujê  na  pe³nych  obrotach  na  Chwa³ê 
Jego,  aby  uchroniæ  jak  najwiêcej  dusz  od  wiekuistego  potêpienia.

Jakbym  zaniecha³a  walk  w  Imiê  Wszechpotê¿nego,   to  bym  by³a  bezwartoœciowym
narzêdziem  w  Rêkach  Jego,  który  ju¿ du¿o wczeœniej wiedzia³, ¿e ja bardzo pokocham Dzie³o 
Jego,  które  przecie¿  mieœci  siê  w  Nim  i  zmierza do Niego, tak¿e dusza moja z uwielbieniem 
d¹¿y  do  wiekuistej  œwiat³oœci  Jego,  aby  w  ca³ej  pe³ni  ¿yæ  tylko  wiekuistym  ¿yciem  Jego.

Przewodnik  Niebieski  wprowadzi³  duszê  m¹  w Niebiesk¹ Krainê Mi³osierdzia Swego, 
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w  pozaczasowe  tajemnice  Swe,   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¿  widzi  ona  go  oczyma  swymi,  gdy  jest  w  Nim  poza  cia³em. 

Nie   znam   wszystkich   zamiarów   Umi³owanego    wzglêdem   mojej  nadprzyrodzonej 
misji,   która  nie  jest  do  rozprawiania  przeze  mnie,   tylko  jedynie  do  pisania,   aby  ona  nie 
zaginê³a,   bo  przecie¿  ona  niesie  sam¹  dobroæ  i  mi³oœæ  Pana  naszego,   który  ci¹gle  zmaga 
siê   z   upad³ymi   owcami  Swymi,   dlatego   te¿   z   najwiêksz¹   chêci¹   i   mi³oœci¹  wszystko
czyniê   to,   co   On   tylko   ka¿e   mi,   nieustannie  przygotowuj¹c  siê  do  wiekuistej  podró¿y, 
aby    dusza    moja    mog³a    zas³u¿yæ   sobie   na   wieczn¹   szczêœliwoœæ   w   jednej   jednoœci 
i  w  nierozerwalnoœci  Boskiej  Istnoœci.

Królowa  Polski  i  ca³ego  Wszechœwiata,   Matka   Mi³osierdzia,  Niepokalana  Maryja
dobrze  wie,  ¿e  ja  zawierzy³am  Jej,  jak  i  Jej  Synowi,  dlatego te¿ Ona z mi³oœci¹ nieustannie 
wspomaga  mnie  w  moim  odwiecznym  powo³aniu,  aby  poprzez  tê  duchow¹  misjê uzdrowiæ 
i   odnowiæ   K o œ c i ó ³   Jej   Syna   czyli,   aby  ca³y  œwiat  odrodzi³  siê  w  Chrystusie.

Jestem  jak  najbardziej  œwiadoma  swojego  odwiecznego  powo³ania,  które  towarzyszy
mi  wszêdzie,  i  które  spe³niam  przy  pomocy  ³aski  Najœwiêtszego,  tak¿e  Dzie³o  Pana  mego
dojrzewa  w  g³êbokiej  ciszy,  i  ja  jako  narzêdzie  wybrane  dojrzewam  w  Mistrzu  swym, aby 
byæ   po¿yteczn¹   dla   upadaj¹cego   K o œ c i o ³ a,   w   którym  najwybitniejsi  znawcy  teologii 
duchowoœci    mistycznej    bêd¹   musieli   przebadaæ   tê   moj¹   nadprzyrodzon¹   misjê,   która 
zakoñczy  siê  ostatecznym  werdyktem  Ojca  Œwiêtego.

Boski   Odkupiciel  nieustannie  formu³uje  mnie  na  wzór  Swój  i  podobieñstwo  Swe, 
tak¿e  ka¿dego  dnia  powoli  s¹czê  kielich  goryczy  swej, który odwiecznie zosta³ przeznaczony 
dla  dobra  duszy  mej,  i  podczas  delektowania  siê  t¹  gorzkoœci¹,  która stopniowo przemienia
siê  w  upojn¹  s³odycz,  pokornie  i  z  pe³nym  oddaniem  realizujê  duchowe Dzie³o Pana mego, 
które  jest  przecie¿  treœci¹  ¿ycia  mego,  bo  dziêki  niemu  ci¹gle  przebywam  w  Ukochanym, 
którego  kocham  nade  wszystko,  i  bez  którego  nie  mogê  ju¿  ¿yæ.

W   duchowym   Dziele   Bo¿ym,   które  prowadzê  z  woli  Najœwiêtszego,   je¿eli  tylko 
spêdza³abym  d³ugie  godziny  na  modlitwie  i  umartwia³a  siê,   to  nie  dosz³abym  do  niczego, 
bo  tutaj  trzeba  mocno  walczyæ  w  Imiê  Pana  naszego,   któremu   odwaga  moja  podoba  siê, 
tak¿e   ci¹gle   dosy³am   moje   mistyczne   ksi¹¿ki   do  Ojca  Œwiêtego  i  Prefekta  Kongregacji
Nauki  Wiary,  które  przekazuj¹  moje  mistyczne  ¿ycie,  tak¿e muszê atakowaæ wiadomoœciami
Bo¿ymi  jak  najodpowiedniejszych  synów  Umi³owanego,  aby  otworzono  przewód  badawczy 
mojej  nadprzyrodzonej  misji  w  Kongregacji  Nauki  Wiary.

Niepojête    S³owo    Wcielone    obdarzy³o    duszê    moj¹    tak   niepojêtymi   i   wprost 
nieprawdopodobnymi  ³askami,   ¿e   ona   nigdy,   ale   to   przenigdy,  nawet  w  wiecznoœci  nie 
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wyp³aci   siê   Umi³owanemu   za   te   wszystkie   dary,   tak¿e   w   obecnej  dobie  czasu  muszê 
chocia¿  odrobinê  sp³aciæ  ten  przes³odki  d³ug  wdziêcznoœci  i  dobrze obroniæ duchowe Dzie³o 
Jego,   które   przecie¿   prowadzê  z  niewyra¿alnym  uwielbieniem  w  Nim  Samym,  a  obroniê 
Go   w   duchu   powo³ania   monastycznego   z   pomoc¹  Ró¿y  Duchowej,   M a r y i   nie  tylko 
za   pomoc¹   moich   duchowych   ksi¹¿ek,   ale   równie¿  za  pomoc¹  œwiêtych  znaków  czasu, 
które  tak  obficie  Ukochany  zsy³a  na  mojej  drodze  doskona³oœci.

Najukochañszy   Boski   Oblubieniec  w  Trójcy  Jedyny   Sam   kieruje   Dzie³em  Swym, 
i  dziêki  ³asce  Jego  poprzez  ciemn¹  noc  wiary  i  ducha  w  mistycznej  kontemplacji realizujê 
duchowe  Dzie³o  Jego,  który  zastrzeg³  sobie  bezpoœrednie  dzia³anie  w  nim,   bo  przecie¿  to 
Dzie³o  jest  wy³¹cznie  Jego,  tak¿e  do  realizacji  jego  wszystko  otrzymujê  w  Nim.

Dzie³o   najukochañszego   Oblubieñca   mego    realizujê  w  prawdziwej,  przedwiecznej 
m¹droœci  Jego,  w  odblasku  niepojêtych  promieni  Jego,  dlatego te¿ dusza ma niejednokrotnie 
znajduje   siê   w   niewyra¿alnym,   przeb³ogim   zachwycie   Boskoœci   œwiata  pozaczasowego,
pozaprzestrzennego,  nieskoñczonego,  tym  bardziej,  ¿e  podczas  snów ona tak czêsto opuszcza
w  Ukochanym  swoj¹  tymczasow¹  cielesn¹  pow³okê. 

Boski   Oblubieniec   przeznaczy³   moj¹   nadprzyrodzon¹   misjê   na   te   wspó³czesne,
bezprawne   i   bezbo¿ne  czasy,   aby  tyrani  i  kaci  tego  zdeprawowanego  œwiata  mieli  wgl¹d
w  wymiar  duchowy,  który  przekracza  ich  rozum,  dlatego  te¿  z  jak  najwiêksz¹ starannoœci¹
koñczê   rozpoczête   Dzie³o   Ukochanego,   aby   wstrz¹sn¹æ   wszystkimi   wrogami   Jego,  dla
których   niepojêtoœci   wiecznej  nieskoñczonoœci  s¹  nie  tylko  dalekie,  ale  zupe³nie  obce,  bo
one  nie  maj¹  nic  wspólnego  z  doczesnoœci¹.

W  obecnej   dobie  czasów  duchowe  Dzie³o  Pana  mego,  które  prowadzê  w  Nim  jest 
niezbêdne  nie  tylko  dla  dobra  Koœcio³a  Chrystusowego,   ale  równie¿  i  dla  ca³ego upad³ego 
œwiata,   aby   grzesznicy   chocia¿   odrobinê   mogli   zapoznaæ   siê   z   niepojêtymi   g³êbinami 
niezg³êbionych   tajemnic   Odwiecznej   M¹droœci,   co   pozwoli   im   przejrzeæ  i  jednoczeœnie 
wejœæ  na  drogê  nieskoñczonej  dobroci  Wszechmog¹cego.

Pozaczasowy   Przedwieczny   Ojciec   w   najwznioœlejszej   m¹droœci  Swej  fizycznymi 
i   duchowymi  cierpieniami  ujarzmia  duszê  m¹,   aby  by³a  ona  jak  najbardziej  udoskonalona
na   wzór   Jego   i   w   prawdziwej,  odwiecznej  œwiat³oœci  Jego  mog³a  wydaæ  dojrza³y  owoc 
Jego  dla  wszystkich  narodów  rozproszonych  na  ca³ym  zniewolonym  œwiecie.

K  Droga   Ekscelencjo,   skoro   na   swojej   drodze   œwiêtoœci   wype³niam   z   pe³nym 
oddaniem  umi³owan¹  wolê  Trójjedynego  Boga,  który  nieustannie  wspiera  mnie,  to  nasuwa
siê  jasny  wniosek,  ¿e  bêdê  pe³niæ  zamiary  Pana  mego  do  koñca  ¿ycia  swego,  bo  przecie¿ 
wype³nienie   woli   Najœwiêtszego   gwarantuje   duszy   mej   osi¹gniêcie   umi³owanej    G ó r y 
K a r m e l    czyli   wieczne   zbawienie.

W  Chrystusie  poprzez  Maryjê  wszystko odnalaz³am w Nich, i z Ich Boskiej ³askawoœci 
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dusza   ma   kosztuje   w   Ich   mi³oœci,   i  w  Nich  te¿  poznaje  Ich  prawdy  i  m¹droœci,   tak¿e 
wszystkie  moje  w³adze  duszy  i  w³adze  umys³owe  wype³nione  s¹  Nimi.

W  mojej   nad   wyraz   przedziwnej   drodze  doskona³oœci  dusza  moja  w  chwilowych 
zjednoczeniach   z   mistycznym   Mistrzem   Niebieskim   odczuwa³a   ogrom   mêki   Jego,  ale
równie¿  i  niepojêtej  s³odkoœci  Jego,  tak¿e  ona  nieprzerwanie  tonie w mi³osnych tajemnicach
Jego,  jak  i  w  Nim  Samym  czyli  kosztuje  Jego  mêkê,  œmieræ,  jak  i  zmartwychwstanie.

W  moim   odwiecznym   powo³aniu   zawsze   momentalnie   odpowiadam   na  dzia³anie
Pana  mego,  i  On  dobrze  wie,  ¿e  nikt  nie  skoñczy  Dzie³a  Jego,  tylko  ja  sama,  jako  dusza 
do  tego  celu  powo³ana,  tak¿e  si³¹,  moc¹  i  mi³oœci¹  Umi³owanego  koñczê  go  w  Nim,  aby 
faktycznie   po   ca³kowitym   zakoñczeniu   jego    nareszcie   dusza   moja   mog³a   znaleŸæ   siê 
w  upragnionej  OjczyŸnie  Jego.  

Z  mi³oœci  do  Ukochanego   p r a g n ê   ¿yæ   ¿yciem   wiekuistym,  który  œwiat  daæ  mi 
nie   mo¿e,   dlatego   te¿   poprzez   dary   w   Duchu   Œwiêtym   drog¹   krzy¿ow¹  pod¹¿am  do
wiecznoœci,  i  wiem,  ¿e  prawda  zwyciê¿y  w  Panu  mym,  ta  prawda,  dla  której poœwiêci³am
swoje  ¿ycie,  to  jest  dla  dobra  umi³owanego  Chrystusowego Koœcio³a jedynego prawdziwego 
w  ca³ym  Wszechœwiecie.
 

Na  rêce  Waszej  Przewielebnej  Ekscelencji wysy³am dwie takie same dyskietki CD - R, 
na  których  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego,  które  prowadzê  w  Nim   oraz   kopiê  listu
skierowanego  do  Ojca  Œwiêtego  Benedykta  XVI - go  oraz Prefekta Kongregacji Nauki Wiary 
Kard.  Williama  Josepha  Levady.  

Zgodnie   z   wol¹   Bo¿¹   wysy³am    równie¿   listy   do  Nuncjusza  Apostolskiego  abp. 
Celestino  Migliore,  Przewodnicz¹cego  Polskiego  Episkopatu  abp.  Józefa Michalika, Prymasa
Polski   abp.  Józefa  Kowalczyka,  kard.  Stanis³awa  Dziwisza,   kard.  Kazimierza  Nycza,  abp. 
Andrzeja  Dziêgi, ojca Tadeusza Rydzyka  oraz  Przeora Jasnej Góry ojca Romana Majewskiego, 
które  bez  trudu  mo¿na  odczytaæ  na  za³¹czonych  dyskietkach  CD - R. 

            Szczêœæ  Bo¿e !

                                   Anna  Aniela  Flak
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