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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi   Ojcze   Œwiêty,    z    woli   Ojca   Przedwiecznego   jestem   na  zewn¹trz   osob¹ 
œwieck¹,    a   wewn¹trz  osob¹  duchow¹,   i   za   poœrednictwem   Niepokalanej   w   Chrystusie 
w   œwietle   Ducha   Œwiêtego   realizujê   swoje  odwieczne  powo³anie,   do   którego   zosta³am
odwiecznie   powo³ana,  i  które  zawarte  jest  ju¿  w  24 - ech  duchowych  ksi¹¿kach  z  zakresu
teologii   duchowoœci   mistycznej,    a    oto    one:    ¡  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), ¡  ¯ycie  mistyczne  Anny  Flak  na  ciernistej  i  mi³osnej drodze 
œwiêtoœci  ¢  ( 9  czêœci )  oraz  ¡  Zdobywanie  mistycznego  szczytu  Góry  Karmel. ¢   

Zgodnie   z   odwiecznymi   zamys³ami  Trójjedynego  Boga  dojrzewa³am  stopniowo  do 
³aski  powo³ania  Dzie³a  Jego,   które   ca³e   ¿ycie  prowadzi³am  w  ukryciu,  i  które  pozwoli³o 
duszy  mej  wejœæ  w  wymiar  wiecznoœci,   tak¿e  w  obecnej  dobie  czasu  z  pe³nym  oddaniem 
wype³niam   testament   Wodza   Niebieskiego   wzglêdem   duszy   mej,    i   od  kiedy  wysz³am 
z  b³ogiego  ukrycia  na  rozkaz  Umi³owanego,  to  wówczas  poinformowa³am  emeryta Papie¿a
Benedykta XVI - go o swojej nadprzyrodzonej misji skierowanej do ca³ej zniewolonej ludzkoœci,
lecz  przez  8 - mioletni  pontyfikat  Jego,  podczas  którego napisa³am  do  Niego  21 duchowych
listów,   to  jedynie  z  dat¹  30 marca 2007 roku   i   4 lutego 2008 r.   dosta³am  dwa  wymijaj¹ce 
listy  od  Asesora  G a b r i e l e   C a c c i a,   który  odpowiedzialny   by³  za  korespondencjê  do
Ojca  Œwiêtego.  Dok³adn¹   chronologiê   moich   dzia³añ   zwi¹zanych   z   duchowym  Dzie³em
Pana  mego,  które  rozpoczê³am  do  ówczesnego  Ojca  Œwiêtego  od  nawiedzenia  NMP  tj. od
31 maja  2005 roku,   mam   przedstawion¹   w   piewszym  liœcie  skierowanym  do  ówczesnego 
Prefekta    Kongregacji    Nauki    Wiary    kard.   Williama   Josepha   Levady,   który   wys³a³am 
26 sierpnia 2010 r.,   które   jest   nagrane   na   za³¹czonych  dwóch  takich  samych  dyskietkach
CD - R,   tak¿e   mo¿na   z   tego   wnioskowaæ,   ¿e  emeryt  Papie¿  Benedykt  XVI - ty  nie  jest
absolutnie  poinformowany  o  nadprzyrodzonej  misji  mej. 

Kap³an  Niebieski   latami   przygotowywa³  mnie,   abym   by³a  bardzo  mocna  duchem 
Koœcio³a  i  prawa  Jego,   dlatego   te¿   nieustannie  prowadzi³  mnie  pod  os³on¹  Swej  Boskiej 
ciemnoœci,  i  dusza  moja  przyzwyczai³a  siê  do  tych  ciemnoœci,   które   zewsz¹d  j¹  otaczaj¹,
tak¿e  poprzez  teologiê  œwiat³a,  teologiê  ciemnoœci,  poprzez  metafizyczny,  rzeczywisty œwiat 
za   poœrednictwem   wielkich   Mistyków,   a   przede   wszystkim   przez  Samego  Boga  by³am 
wprowadzana    w    œwiat    nadprzyrodzony,     w     tajemnice    odwiecznie   mi   przeznaczone.
W  heroicznej  mi³oœci  odda³am siê Umi³owanemu,  który  w  prawdzie Swej  wprowadzi³ duszê 
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m¹  w  odwieczn¹  m¹droœæ  Sw¹,  aby  ona  poznawa³a  w  Nim  najwznioœlejsze  tajemnice Jego 
w  niedostêpnej  i  niepojêtej  Boskoœci  Jego. 

Niezwyk³oœæ  mojej  nadprzyrodzonej  misji polega przede wszystkim na tym, ¿e podczas 
snu  dusza  ma  na  czas  okreœlony  bardzo  czêsto  przekracza próg œmiertelnoœci, i wchodzi ona 
w   Bogu  w  tajemnice   nieograniczone   i   nieskoñczone,   które  mog¹  ogl¹daæ  jedynie  dusze 
w  wiekuistych  zaœwiatach,  tak¿e  póki  jeszcze  dusza  ma  nie spocznie w Panu na wieczystych 
wczasach w wiekuistej wiecznoœci,  to  tê  wyj¹tkow¹  misjê  muszê  przekazaæ, aby grzeszników 
obudziæ  do  duchowego  ¿ycia.  Z  pomoc¹  Niepokalanej  w  Jej  Synu, Jezusie Chrystusie dusza 
ma  przebija  siê  przez  najciemniejsze  noce  ducha,  tak¿e  na  podstawie jej prze¿yæ przekazujê 
r¹bek  niepojêtoœci  Niebios,  które  s¹  zarezerwowane  dla  niej  na ówczesny czas, który zreszt¹
nie  podlega  czasowi.   

Mój   duchowy   Przewodnik   Niebieski,   Jezus   Chrystus   podczas   mistycznych   nocy 
nieustannie  porywa  duszê  m¹  w  Sobie  z  tych  cielesnych  krat,   aby  przetrwa³a  ona  ciemn¹ 
noc  ducha,   tak¿e   poza   czasoprzestrzeni¹   wchodzi   ona   w   Nim   w   szerokoœci,  d³ugoœci 
i g³êbokoœci, które zarezerwowane s¹ jedynie dla umi³owanych dusz Jego.  W nieprzeniknionych 
ciemnoœciach  nad  ciemnoœciami  nocy  ciemnej  ducha  Oblubieniec  Niebieski  obficie rozlewa 
³aski  Swe  na  duszê  m¹,  ¿e  ona  przenikniêta  m¹droœci¹,  mi³oœci¹ i blaskiem niewymownego 
piêkna  Jego   z   wielkiej   têsknoty   za   Nim   coraz  bardziej  omdlewa  i  umiera,  i  jak  dot¹d 
umrzeæ  nie  mo¿e,  bo  jeszcze  nie  wype³ni³a  siê  wola  Pana  w  niej. 

Dusza  ma  ogrom  razy  przebywa³a  w  trynitarnej  mi³oœci Trójjedynego Boga czyli by³a
w  trynitarnej  komunii  z  Nim,   dlatego   te¿  ta  mi³oœæ  i  radoœæ  wieczna  rozprzestrzeni³a  siê
na  wszystkie  cz³onki  cia³a  mego,  w  zwi¹zku  z  czym  nie  mogê  te¿  ju¿  niczym  innym ¿yæ
jak   tylko   Oblubieñcem  swym,   który   drog¹   ¿ycia   prowadzi   duszê   m¹   do   wiekuistego 
zbawienia,  a  poniewa¿  tak  du¿o  mam  tej  Boskiej  mi³oœci  w  sobie, dlatego te¿ pragnê zalaæ
ni¹  ca³y  zdemoralizowany  œwiat,   który   zamkn¹³   bramy   ¿ycia   Panu  naszemu,  a  otworzy³ 
bramy   dla   kultury   œmierci   wraz   z   wynaturzonymi   prawami   czyli   dosz³o   ju¿  do  tego,
¿e  w  sposób  jawny  aposto³owie  bezprawia  atakuj¹  aposto³ów  mi³oœci  i  pokoju.

Wszechmocny   za  wstawiennictwem  Najœwiêtszej  Maryi  Panny  okaza³  nieskoñczone
mi³osierdzie  dla  duszy  mej,   dlatego   te¿   wyp³ynê³a  ona  na  g³êbie  Jego  i  poi  siê  mi³oœci¹ 
i  m¹droœci¹  Jego,  dziêki  któremu tak czêsto przebywa ona w pozaziemskim, nadprzyrodzonym 
œwiecie  Jego,  gdy we œnie opuszcza ona w Nim czasoprzestrzeñ.  Z  pomoc¹ transcendentalnego
Trójjedynego   Boga   wesz³am   nie   tylko  w  teologiê  duchowoœci  mistycznej,  ale równie¿ od 
czasu  do  czasu  przedstawiam  wszystko  to,   co   uœwiêca   mnie   na   drodze   œwiêtoœci   wraz 
z   podaniem    œwiêtych    znaków   czasu,   ¿eby   ju¿   nikt   nie   w¹tpi³   o   prawdziwoœci   mej 
nadprzyrodzonej  misji.

Z  woli  Pana  naszego  wype³niam  wol¹  Jego,  która  ukryta  jest w znakach czasu, które
poprawnie  odczytujê  w  Nim,  oczywiœcie  je¿eli  chodzi  o  mistyczne cyfry ( £k 12, 56 ),  które 
³¹czê  za  pomoc¹  mistycznych  ³añcuchów,  bo w innych znakach mogê siê myliæ,  bo wiadomo, 
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¿e    tylko  Bóg  jest  nieomylny,   tak¿e   wszystkie   wymowne,  widzialne   œwiête   znaki  czasu 
potwierdzaj¹,  ¿e  Stwórca  wkroczy³  w  ¿ycie  me,  i  ¿e  znajdujê  siê  w  osobistej  wiêzi z Nim 
czyli  znajdujê  siê  na  jak  najwiêkszych  g³êbiach Jego bezinteresownie i wielkodusznie pe³ni¹c 
pos³ugê  misyjn¹,  która  odwiecznie  by³a  zaplanowana  na  duszê  m¹.
 

D r o g i   O j c z e,  na  mojej  duchowej  drodze jest ju¿ Ojciec 7 - ym Papie¿em, i z woli
mi³osiernego  Pana  naszego zosta³  Ojciec  powo³any  w  wieku 77 - miu  lat,  i  jest  starszy  ode
mnie  o  17 lat,  czyli  œwiêta  cyfra 7,  która  oznacza  doskona³oœæ  i  pe³niê,  wyznacza pe³niê na
Dzie³o  Najœwiêtszego,   które   z   pe³nym   namaszczeniem   prowadzê   w   Nim   tym  bardziej,
¿e  Apokalipsa  Œwiêtego  Jana  zapieczêtowana  na  7  pieczêci,  mówi  nam, ¿e Pan nasz trzyma
7 gwiazd  i  przechodzi  wœród  7 - miu œwieczników  ¡ czyli trzyma ca³y przeœladowany Koœció³
Bo¿y,   który   zmaga   siê   ze   z³em   i   grzechem,    ale   równoczeœnie  ma  prawo  cieszyæ  siê 
zwyciêstwem,   bo  jest  w  rêkach  Tego,  który  ju¿  zwyciê¿y³  z³o ¢  ( Posynodalna  Adhortacja
Apostolska Ecclesia in Europa Ojca Œwiêtego B³ogos³awionego Jana Paw³a II - go).  Rozpatruj¹c 
chocia¿by  tê  œwiêt¹  cyfrê  7,  to  nasuwa  siê  jasny  wniosek,  ¿e  powinien  ju¿  byæ otworzony 
przewód  badawczy  nadprzyrodzonej  misji  mej,  która skierowana jest do ca³ej trzody Pañskiej, 
która  wesz³a  w  niewolê  ( Jr 13, 17 ),   i   jako   niewolnicy   grzechu   maj¹   za   nic  wiekuiste 
dobra  i  m¹droœci  Trójjedynego  Boga.

Dusza  moja  jako  dusza  odwiecznie  wybrana  przez  Boga  do  duchowego Dzie³a Jego 
jest  zasilana  nieustann¹  nadprzyrodzon¹  moc¹  z  Jasnej Góry, z miejsca œwiêtego, aby poprzez 
drogê  Maryjn¹  zmierzaæ  do  wype³nienia  woli Bo¿ej, tak¿e z Gwiazd¹ Morza wykonujê Dzie³o 
Boga,  Dzie³o  Chrystusa  w  Duchu  Œwiêtym,   które   by³oby   niemo¿liwe   do  wykonania  bez 
mêki,  drogi  krzy¿owej  i  œmierci  na  Golgocie,  i bez b³ogos³awieñstwa Rodziców Niebieskich,
którzy  w  szczególny  sposób  pob³ogos³awili  mnie krzywd¹ moraln¹ z 9 paŸdziernika 1985 r.,
kiedy  to  komisja  w  zupe³nie  innym sk³adzie po 3-ech miesi¹cych po obronie pracy doktorskiej
bezprawnie  nie  nada³a  mi  stopieñ  doktora   na   ówczesnym   Wydziale  Rybactwa  Morskiego 
Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie,   która   sta³a   siê   mistyczn¹   podwalin¹   wkomponowan¹ 
na   sta³e  w  ska³ê  Chrystusow¹,   abym   mog³a   w   pe³ni   czasów   mistycznymi   eksplozjami 
pobudziæ  grzeszników  do  ¿ycia  duchowego  w  Panu  naszym.
 

Tak  jak nie przyznano mi stopnia naukowego po obronionej wczeœniej pracy doktorskiej,
tak   i  B³ogos³awiony Jan Pawe³  II - gi  60 lat  temu  nie  uzyska³  habilitacji z  powodu odmowy
Ministerstwa  Oœwiaty,  mimo,  ¿e 12 grudnia 1953 r.  by³a ona jednog³oœnie przyjêta przez Radê 
Teologicznego  Wydzia³u  Uniwersytetu  Jagielloñskiego (wikipedia),  i  ta habilitacja przysz³ego 
Papie¿a  by³a  ostatni¹  habilitacj¹  na  tym Wydziale, który wkrótce potem zosta³ zniesiony przez 
w³adze  komunistyczne,  które  mia³y  na  celu  wprowadzenie  podzia³u miêdzy rozumem i wiar¹ 
czyli  k³adziono  przemoc  na  duchowym  dziedzictwie  narodu  ( B³. Jan Pawe³ II - gi ). Poprzez
ten  kolejny  znak  czasu  tylko  w  zupe³nie  innym wymiarze,  ale dotycz¹cy stopnia naukowego 
jestem  zwi¹zana  z  B³ogos³awionym  Janem  Paw³em  II - gim,   którego   ta   krzywda  moralna 
spotka³a  w  roku  moich  urodzin,  tak¿e  wówczas  mia³am  nieca³e  9  miesiêcy.

Droga  Eminencjo, skoro Eminencja jest m³odsza od emeryta Benedykta XVI - go o 9 lat, 



- 4 -

to  Eminencja wesz³a w ³añcuch mistycznej cyfry 9,  a  o  tych mistycznych ³añcuchach dok³adnie 
pisa³am  w  listach  do  duchowieñstwa  12. 10. 2012 r.   i   11. 02. 2013 r.,  które  s¹  nagrane  na
za³¹czonych dyskietkach,  tak¿e nikt nie bêdzie ju¿ w¹tpi³, ¿e Duch Prawdy poprzez œwiête znaki
czasu,  które  s¹  wyraŸnym  dowodem  mocy  Matki  Bo¿ej, prowadzi mnie do wype³nienia misji
przez  œwiat  zbrukany  grzechem,  który  jest  obmywany przez krew Chrystusa.  Wszystkie moje 
ziemskie  krzy¿e,  które  prowadz¹  duszê  m¹  na Górê Karmel sta³y siê za pozwoleniem Bo¿ym,
i  Stwórca  prowadzi  mnie  tak¹  drog¹,  aby  otworzyæ  mi  drogê  na  potrzeby  ca³ej  ludzkoœci.

B³ogos³awionemu  Janowi  Paw³owi  II - mu,   który   zasn¹³  w  Bogu  w  wieku  85 - ciu
lat,  pozostawiaj¹c  po  sobie  85  tysiêcy  stron nauczania wypowiadaj¹c siê na temat wszystkich 
problemów   Koœcio³a    oraz    wspó³czesnego   œwiata  ( kard.  Zenon  Grocholewski ),   i   który 
za  ¿ycia  swego  mia³  ostatni¹,  oficjaln¹  audiencjê  w  dniu moich urodzin tj. 30 marca 2005 r.,
kiedy  to  równo  mia³am  52  lata,   towarzyszy³o   ogrom   znaków   czasu,   które   potwierdza³y 
jego   odwieczne   pos³annictwo,  tak  i  ja  równie¿  mam  ogrom  znaków  czasu  w  misji  swej,
aby  innowiercy  tego  œwiata nigdy nie zw¹tpili w nadprzyrodzon¹ misjê m¹.  W mej wspinaczce
na umi³owan¹ Górê Karmel wspomaga mnie zza œwiata miêdzy innymi i dusza B³ogos³awionego 
Jana  Paw³a  II - go,  co  przecie¿  mówi¹  o  tym  widzialne  znaki  czasu  zwi¹zane  z  nim, które 
s¹  najœwiêtszymi  znakami  odkupienia  zmartwychwsta³ego  Pana  naszego, który poci¹ga dusze 
nasze  do  rzeczywistoœci ostatecznych tj. wiecznych,  a  poza  tym  ze  wszystkich Œwiêtych dusz
najczêœciej   dusza  ma   kontaktowa³a  siê   w   Bogu   poza   czasoprzestrzeni¹  w³aœnie  z  dusz¹ 
jego,   i   pewnie  ju¿  z  50  razy,  tak¿e  wszystkie  te  b³ogoœci  nad  b³ogoœciami  mam  opisane 
w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach.  

Dusza   moja   zosta³a   o b u d z o n a   przez   Boga,  aby  poznawa³a  ona  prawdy  Jego, 
a   poza   tym  wszystkie   œwiête  znaki  czasu  wokó³  duszy  mej  mówi¹  o  idealnym  porz¹dku 
ca³ego  Wszechœwiata,   tak¿e   za   przyczyn¹   Ducha   Œwiêtego  dusza  moja  zd¹¿a  z  wielkim 
pragnieniem  ku  nieskoñczonej  prawdzie,   aby  przekazaæ  rzeczywistoœæ  Bo¿¹,   która  istnieje 
i  istnieæ  bêdzie  a¿  do  skoñczenia  œwiata.  Dziêki  dop³ywom  stwórczej  aktywnoœci  od Boga 
dusza  ma  przekracza  barierê  œwiata  ograniczonego   i   stopniowo   jest   wynoszona  do  coraz
wy¿szych  porz¹dków  aktywnoœci  nadprzyrodzonej,  wchodz¹c  w organiczne zwi¹zki z innymi 
jestestwami,  jak  to  podaje  miêdzy  innymi   E r i e   L i o n e l   M a s c a l.

Pan   najwiêkszej   i   niepojêtej  œwiêtoœci,   Jezus  Chrystus   z   niezwyk³¹  cierpliwoœci¹
prowadzi    duszê   m¹   pewn¹,   niezawodn¹   i   mi³osn¹   alejk¹   do   Ogrodu   Oliwnego,   aby 
w  wiecznoœci   mog³a   ona   upajaæ  siê   nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Jego,  dlatego  te¿  w  wielkiej 
pokorze   i   radoœci   Bo¿ej   wykonujê   wszystkie   najdrobniejsze  polecenia  Bo¿e  na  wieczn¹ 
Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego.   Skoro   Bóg   wybra³   sobie   duszê  moj¹  do  tak  wielkiego 
duchowego   Dzie³a   Swego,    który   zwi¹zany   jest   z   Nim,   to   wiadomo,    ¿e    ca³kowicie
zaw³adn¹³   ni¹   i   chce   j¹   mieæ   dla   Siebie,  i  tylko  dla  Siebie,  i  jak  to  podaje  O.  Maria 
Eugeniusz  od  Dzieci¹tka Jezus:  ¡ Wstrz¹sy  fizyczne,  ciemnoœci  nocy,  owoce cnoty zarówno,
jak   i   nadzwyczajne   ³aski   œwiadcz¹   o   skutecznoœci  Bo¿ego  wyboru.   Zjednoczenie   woli
skierowa³o    ju¿   tê   duszê   ku   wype³nieniu   jej   misji   w   Koœciele. ¢    Opanowana   jestem
ca³kowicie   przez  niezast¹pionych  i  najmi³osierniejszych  Rodziców  Niebieskich  wype³niaj¹c 
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pilnie  odwieczne  zadanie,  tak¿e  zdajê  sobie  w  pe³ni  sprawê  z  tego,  ¿e  nie  posiadam cnót, 
które  s¹  wspó³mierne  do  wszystkich  ³ask,  jakie  otrzyma³am  i  otrzymujê. Rodzice Niebiescy
odwiecznie  powo³ali  mnie,  abym  poœwiêci³a  ¿ycie  swe  dla  poznania  niewielkiego r¹bka Ich 
tajemnic,  które  znajduj¹  siê  g³ównie  za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci,  i  przekazania tych
niepojêtoœci  ca³ej  zdemoralizowanej  ludzkoœci,   tak¿e   ta   moja   nadprzyrodzona   misja   jest 
apostolstwem  ducha  ofiary i modlitwy, apostolstwem bardzo cichym i ukrytym, które w obecnej 
pe³ni  zosta³o  odrobinê  odkryte zgodnie z odwiecznym Planem Bo¿ym dla dobra owiec Bo¿ych.

Ludzie   zniewoleni  przez  z³ego  ducha  nie  maj¹  najmniejszego  pojêcia  o  duchowym
¿yciu,  który  przynosi  duszom  doskona³ym tak wiele Boskiego szczêœcia,  dlatego  te¿ odrobinê 
przybli¿am  wieczn¹  szczêœliwoœæ  dla  grzesznej  ludzkoœci  na  podstawie  prze¿yæ  duszy  mej, 
która   tak   czêsto   opuszcza  w  Bogu  cia³o   i   poznaje  niepojêtoœci  Jego,  które  znajduj¹  siê 
w  zaœwiatach  Jego.  Moje  mistyczne  ksi¹¿ki  s¹  wielk¹ odtrutk¹ dla zdegradowanej ludzkoœci, 
która  zmierza  ku  upadkowi,   bo   dziêki   mojej   nadprzyrodzonej   misji   owce   Bo¿e  pojm¹,
¿e  mo¿na  ¿yæ  w  gêstwinie  duchowej  doskona³oœci  nawet  wœród  czyœæca czy te¿ ziemskiego 
piek³a.  Jako  córka  niezast¹pionego  S³owa  Wcielonego w stanie agonalnym stojê pod krzy¿em 
Jego  i  jestem  g³êboko  wzruszona,   ¿e   poprzez  moje  mistyczne  ksi¹¿ki  w  Duchu  Œwiêtym 
przemawiam  publicznie  do  ca³ego  zdemoralizowanego  œwiata,  który  wynaturza  prawa  Bo¿e 
i  odrzuca  na  potêgê  Boskiego  Odkupiciela,  który  jest  jedynym  lekarstwem w tym ziemskim 
pielgrzymowaniu.

Zdajê   sobie   sprawê  z  tego,   ¿e   Trójjedyny   Bóg    wszystko  powiedzia³  w  Jezusie
Chrystusie,  i  moja  misja  nic  nowego  nie  wnosi,  jedynie  tylko  ona  rozjaœnia  sprawy  Bo¿e, 
które  istniej¹  od  samego  pocz¹tku  ca³ego  Wszechœwiata,   i   prze¿ywane  i  doœwiadczane  s¹ 
przez  duszê  moj¹  za  spraw¹  Kap³ana  Niebieskiego,  a  poza  tym  nie  s³ysza³am,   oczywiœcie 
z   wyj¹tkiem   Œ w i ê t e j   M a r t y   R o b i n,   która   od   samego  pocz¹tku  jest  ju¿  Œwiêt¹, 
tylko   jeszcze   nie   og³oszon¹   przez   Koœció³,   aby   dusza   jakiejkolwiek  osoby   tak   czêsto 
opuszcza³a  cia³o  jak  dusza  moja,  a  ponadto  by³o  wielu  mistyków  i  wizjonerów,  ale  dusze 
ich  by³y  zawsze  w  ciele,  a  z  dusz¹  moj¹  jest  zupe³nie  inaczej.

Z  mojej  drogi  krzy¿owej  wynika  jasno,    ¿e  dost¹pi³am  niewymownej  i  przes³odkiej
³aski   od   Stwórcy,   ¿e  podczas  snu  dusza  moja  w  Nim  opuszcza  cia³o,  i  przebywa³a  ona
ju¿  nie  setki,   ale   parê   tysiêcy   razy   nie   tylko  w  przeokropnym  piekle,   aby  móc  dobrze
zapamiêtaæ  sobie,  jaki  los  zgotowany  jest  dla  dusz  potêpionych,  ale  równie¿  parê razy by³a
ona  te¿  i  w  czyœæcu,   jak  i  setki  razy  w  poszczególnych  sferach  niewidzialnej  doczesnoœci 
czy  te¿  nieskoñczonoœci,  a  nawet kilkanaœcie razy i w Niebie,  tak¿e nie ka¿demu by³o s¹dzone 
dost¹piæ  a¿  tak  królewskiej  ³aski,   jak¹   dost¹pi³a  dusza  moja,  ale  oczywiœcie  ona  tym  nie 
chlubi  siê,   jedynie   tylko   dziêkuje  Mistrzowi  Niebieskiemu  za  nie  i  prosi  Go,  aby  zabra³ 
ju¿  j¹  do  Komnat  Swych,   ale   na   ca³¹   niekoñcz¹c¹  siê  wiecznoœæ.   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.
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Do   mojego   duchowego   wzrostu   najbardziej  przyczyni³  siê  Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a, 
z  którego  dzie³  emanuje  wielki  spokój,  i  w³aœnie  dzie³a  jego  da³y  mi  dziwne  zrozumienie 
wszechobecnoœci   Bo¿ej,   dlatego   te¿   on   jest   moim   duchowym   oparciem  i  pozwala   mi 
g³êbiej  siêgn¹æ  w  tajemnice  Bo¿e,  tak¿e  z  dzie³  jego  czerpiê  œwietlan¹  czystoœæ Bo¿¹, jaka 
kiedykolwiek   wytrysnê³a   ze   Ÿród³a   myœli   chrzeœcijañskiej  i  dzie³  Koœcio³a  ( T. Merton ). 
Ceniê  sobie  jedynie  Orêdownictwo,   które  jest  nadprzyrodzone  tj.  Orêdownictwo  Rodziców 
Niebieskich,  którzy  nigdy  nie  zawiod¹  mnie,   dlatego  te¿  konsekwentnie  idê  œladami  drogi 
krzy¿owej,   które   usensowniaj¹  i  ucz³owieczaj¹  sens  wszystkiego  w  ca³ym  Wszechœwiecie.
W  mojej  nadprzyrodzonej  misji  wszystkie  wskazówki  czerpiê z Chrystusowego Krzy¿a i ca³a
moja praca jest dla Chwa³y Bo¿ej,  tak¿e  wszystko  jest  przeœwietlone Chrystusow¹ Œwiat³oœci¹.

Na  mojej  drodze  duchowej   poznajê   nadprzyrodzone   prawdy  poprzez  widzenia,  bo
przecie¿   dusza   ma   oczyma   swymi   widzi   w   Bogu   niepojête   tajemnice  sfery  doczesnej 
i  nieskoñczonej,  które  Ojciec  Niebieski  odwiecznie  zaplanowa³  do  poznania  dla  niej, kiedy 
ona   jeszcze   nie   odesz³a   na   ca³¹  wiecznoœæ  w  zaœwiaty  Jego.   Za   pomoc¹   kontemplacji 
i   modlitwy   wesz³am   w   widzenia   wewnêtrzne,   a   duch  g³êbokiej  nadprzyrodzonej  wiary
pozwala   duszy  mej   przenikn¹æ  Bosk¹  przestrzeñ,   tak¿e   ca³e   moje  odwieczne  powo³anie 
przekazujê   za   pomoc¹   mistyki   liczb   i   opisu   prawdziwych   konkretów   z  rzeczywistoœci 
widzialnej  czy  te¿  niewidzialnej.

Moje  mistyczne  ksi¹¿ki  z  zakresu  teologii  duchowoœci  mistycznej,  to walka ze z³em, 
i  one  s¹  wielkim  lekarstwem  na  choroby  ducha,  tak¿e  zdajê  sobie  sprawê  z  tego,  ¿e to co 
ja  piszê,  to  wiele  spraw  przerasta  ludzkie  kompetencje,  a  poza  tym  lewaccy  ateiœci, którzy 
wiod¹  prym  w  praniu  mózgów  najchêtniej  utajniliby  moje  odwieczne  powo³anie,   bo   treœæ 
moich   ksi¹¿ek   jest   wielkim   szokiem   nie   tylko  dla  nich,    ale   równie¿   dla   wszystkich 
decydentów   z³a,   którzy   nadzoruj¹   nad   œwiadomoœci¹   ludzk¹  i  promuj¹   ideologie,  które 
w  obecnej  cywilizacji  œmierci  niczym  nie  ró¿ni¹  siê od ideologii hitlerowskiej, stalinowskiej,
... , czy  te¿  marksistowskiej.  Poprzez  przekazywanie  jedynie  niewielkiej namiastki niepojêcie 
trudnego  duchowego  œwiata  na  podstawie  prze¿yæ  duszy mej   o d r z u c a m   lewacki  nowy 
marksizm,   anarchiê  moraln¹,   nietolerancjê  i  przemoc  oraz  demokracjê  bez  wartoœci,  która 
w  sposób  niewymowny  krzywdzi  owce  Bo¿e.  

Dusza   moja   jest   ¿yw¹   ofiar¹   i   mi³oœci¹   Boskiego    Oblubieñca,  i  dziêki  aktom
mi³osierdzia  i  pos³uszeñstwa  wzglêdem  Pana  swego,   który   przecie¿   duchowo  poœlubi³  j¹,
ona   nie   mo¿e   zaprzepaœciæ   Dzie³a   Jego,   które   ratuje   oziêb³e  i  zagubione  dusze,  które 
znajduj¹  siê  na  drodze  potêpieñczej.  Dusza  ma  prawie  ka¿dej mistycznej nocy w szczególny 
sposób  dotykana  jest  przez  Kap³ana  Niebieskiego,  dlatego te¿ tym ogromem ³ask Jego pragnê 
podzieliæ  siê  z  ca³ym  œwiatem   na   s³odki  rozkaz  mojego  umi³owanego  Pana  Niebieskiego, 
który  nakaza³  pisaæ  mi  a¿  do  samej  œmierci  mej,  i  w  zasadzie  wszystko  skoñczy³am pisaæ 
na temat mojej nadprzyrodzonej misji, ale dalej opisujê moje mistyczne ¿ycie, aby zadoœæuczyniæ
Oblubieñcowi  swemu.  

Najukochañszy  Boski  Oblubieniec   od   czasu   do  czasu  wprowadza  duszê  moj¹  do 
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przeb³ogich  Komnat  Swych,   aby   mog³a   ona   odrobinê   skosztowaæ   niepojêtych  s³odkoœci
Jego,   i   przekazaæ   to   wszystko   potomnym,    tak¿e    proszê   mieæ   wielk¹   wyrozumia³oœæ 
za  niezbyt  wykwintne  przekazywanie  skrawka  niewys³owionych  tajemnic  Niebios,  które nie
mieszcz¹  siê  w  formach,   ani  te¿  w  pojêciach.   Dusza   moja   jest   w   za¿y³ych  stosunkach 
z  Ukochanym  swym,  który  wielokrotnie  wprowadza  j¹  w  blask  Oblicza  Swego,  tak¿e  ona 
coraz   bardziej  rozkochana  jest  w  Nim,  i  zawsze  pije  mistyczny  kielich  ¿ywej  wody  Jego, 
który   przepojony   jest   b³ogimi  darami  Jego.  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.

Moje   mistyczne   powo³anie   realizujê   poprzez  ³askê  Bo¿¹  w  œwietle  wiary,  nadziei 
i   mi³oœci,   i   skoro   realizujê   tak   wielkie   Dzie³o   Bo¿e,   ¿e  w  du¿ym  stopniu  przekazujê
odwieczne   tajemnice   Bo¿e,    które   znajduj¹   siê   za   progiem   wiecznej   œmiertelnoœci,   to
wiadomo,   ¿e   rozum  i  wiara,  to  za  ma³o,   b o    t o    j e s t    z a d a n i e    j e d y n i e    d l a 
d u s z y,    która  w  Bogu  opuszcza   cia³o   i   w   Nim  na  czas  okreœlony  dog³êbnie  wchodzi
w  niepojêtoœci  Jego.  Dusza  ma  w  Bogu  tak  czêsto  poznaje  Jego  Samego,  i  On  udzielaj¹c 
siê  jej  daje  jej  mo¿noœæ  kosztowania  niewielkiej  odrobiny  Swej  b³ogiej  nadprzyrodzonoœci, 
która  jest  nie  do  przyjêcia  przez  zwyk³ych  œmiertelników,   którzy  tak  bardzo  promuj¹  z³o, 
¿e  a¿  zach³ystuj¹  siê  w  propagowaniu  go  a¿ po wszystkie krañce zdemoralizowanego œwiata.

Jak   widaæ   z   mojej  drogi  doskona³oœci  dusza  moja  dosyæ  czêsto  kosztuje  odrobinê 
wiecznoœci,   gdy  we  œnie   opuœci  w  Bogu  pow³okê  cielesn¹,  i  w³aœnie,  dziêki  tym  ³askom
ona  wchodzi  w  g³êbokie  poznanie  Pana  swego,  jak  i  w  niezg³êbione  tajemnice Jego, gdzie 
¿aden  umys³  nie  siêga,  gdy  natomiast  ona  jest  w  ciele,  to  jedynie  niewielki  cieñ tego pada 
na  ni¹,  co  by³o  poza  cia³em,  gdy  w  zaœwiatach  ona lewitowa³a w Panu swym w najczystszej 
i  najdoskonalszej  mi³oœci  Jego.  Poprzez  prowadzenie  Dzie³a  Pana  mego  dusza moja zosta³a 
wywy¿szona  ponad  naturê, bo przecie¿ ona przemieszcza siê poprzez ciemnoœci najciemniejszej 
nocy  ducha  w  nieskoñczonych  niepojêtoœciach Umi³owanego, który niejednokrotnie rozœwietla 
j¹  jasnoœciami  Swymi.

Moje   odwieczne   powo³anie   jest   powo³aniem   do   œwiêtoœci,   dlatego   te¿  wesz³am
w  monastyczne  ¿ycie  Ukochanego i idê drog¹ ¿ycia wiecznego, tj. drog¹ odkupienia i wolnoœci
Pana  naszego,  który  w  nieprzeniknionych  ciemnoœciach,  jakie ogarniaj¹ duszê m¹ na moment 
wyzwala  j¹  z  czasu  i  przestrzeni,   i   to   na   dwa   ró¿ne   sposoby,   kiedy   ona  jest  w  ciele 
i   poza  cia³em.   Gdy  dusza  ma  opuœci  w  Chrystusie  swoje  tymczasowe  cia³o,   to  wówczas 
przebywa   ona   w   niestworzonej   obecnoœci   Najœwiêtszego  poza  granicami  si³  naturalnych, 
w   nieprzemijalnym   i   nieœmiertelnym    dobrobycie   wœród   nieprzerwanej,    wiecznej   ciszy 
w  wymiarze  czasu,  ale  poza  czasowym  czyli  wiecznym,  tak¿e syci siê ona tym nadziemskim 
szczêœciem,  który  pochodzi  ze  Ÿróde³  prawdy  i  wolnoœci  Umi³owanego.

W   swoim   odwiecznym   powo³aniu,    które    prowadzê   w   œwietle   nadziei   Mistrza 
Niebieskiego   mam   oczy   cia³a  i  duszy  otwarte  na  ca³y  zniewolony,  jak  i  duchowy  œwiat, 
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które  s¹  przeciwstawnymi  œwiatami,  dlatego  te¿  mam  tak  bardzo  bogate  wewnêtrzne ¿ycie,
które  przepe³nione  jest  Trójjedynym  Bogiem,   który   niewymownie   dba   o   duszê  m¹.   Od 
kiedy  dusza  ma  wesz³a  na  duchow¹  drabinê  doskona³oœci,   to   od  tego  momentu  nie  mam 
ju¿  w³asnej  woli,  bo  moj¹  wol¹  jest  pe³nienie  jedynie  woli  Ojca Niebieskiego, który pos³a³ 
mnie   na   te   obecne   zniewolone   czasy,   abym   odsuniêta   od   zaciemnionego  i   skalanego 
grzechem  doczesnego  œwiat³a,   w   œwietle   Jego   chocia¿  w  ma³ej  czêœci  wynagradza³a  Mu 
wszelk¹  boleœæ  Jego  jaka  sp³ywa  z  ogromu  niesamowitego  z³a,   które  rozpanoszy³o  siê  na 
ca³ym  upad³ym  œwiecie.

W  niepojêtej  têsknocie  za  Ukochanym  w  wewnêtrznej  ciszy  oœwiecona  przez  Pana
swego  poprzez  zmys³y  swoje  piszê  o  sprawach  duchowych,   które   nie   podlegaj¹   ani  pod
¿adne  formy,  ani  te¿  pojêcia,  a  skoro  muszê  przekazaæ  je  jednak w zdaniach,  to przekazujê 
wszystko   jêzykiem   mi³oœci,   tak   jak   tylko   potrafiê  najlepiej,  aby  wype³ni³a  siê  we  mnie 
wola  Niebios.  W  moim  odwiecznym,  tak  przeb³ogim  powo³aniu  nie  interesuj¹ mnie obecne 
czy  te¿  przysz³e  trudnoœci,  ani  te¿  milczenie  ze  Stolicy  Piotrowej,  ani  te¿  nawet milczenie 
od  Przewodnicz¹cego  Episkopatu  Polski  abp.  Józefa  Michalika   czy   te¿  od  pasterza  mojej 
archidiecezji   lubelskiej   abp.  Stanis³awa  Budzika,   od   których   spodziewa³am   siê    jedynie 
grzecznoœciowych  listów,   bo   nie   interesuje   mnie   taktyka  ich  za³atwiania  wa¿nych  spraw
Bo¿ych,   ani   te¿,   co   obecnie   s¹dz¹   o   moich   poczynaniach,   bo   po  prostu  ja  zaufa³am
jedynie  Panu  swemu  i  On  jedyny  bez  przerwy  jest  ze  mn¹,  tak¿e  wszystko  mam  w  Nim.

Jako  kap³anka  prawdy  powo³ana  przez  Kap³ana  Niebieskiego   na  podstawie  prze¿yæ
duszy   mej   przekazujê   niezg³êbione  tajemnice  Jego,  tak¿e  z   ka¿dej  mojej  nowo  wys³anej 
wysy³ki  do  duchowieñstwa  widaæ  wyraŸnie,  ¿e  ona  jest  bardziej  dopracowana,  bo  przecie¿ 
duchowe  Dzie³o  Ukochanego  ma  dojrzeæ  w  Nim  jeszcze  za  ¿ycia  mego,  bo po œmierci mej
ju¿  nikt  bêdzie  mia³  prawa  na  skorygowanie  jego,  bo  przecie¿  nie  jest  do  tego  powo³any,
ani  te¿  obeznany  w  temacie.

Moja   nadprzyrodzona   misja   odbywa  siê   zgodnie   z   Odwiecznym   Planem  Bo¿ym 
i   ona  powoli  zbli¿a  siê  do  koñca,  tak¿e  jestem  bardzo  bezpieczna,  bo  mam  przeogromne
wsparcie   u   Stolicy   M¹droœci  i  Zwierciad³a  Sprawiedliwoœci,   Maryi,   która   okry³a   mnie 
p³aszczem    Swoim    i    chroni    od   wszelkich   zasadzek,    a    poniewa¿   ikona   Jej   obrazu 
z   Czêstochowy   nawiedzi³a   24  kraje  w  przeci¹gu  roku  ( od  8. 01. 2012  do  8. 04. 2013 r. ) 
bêd¹c  w  prawie  400 - tu  miejscowoœciach,  jak  to  mo¿na  wyczytaæ  przez  internet,   tak¿e  te 
moje  24  duchowe  ksi¹¿ki  napisane  w  Chrystusie   wchodz¹  w  mistyczny  ³añcuch  cyfry  24,
obrazuj¹cej  pe³niê  czasu  na  wykonanie  mojej  misji, co jest równoznaczne z tym, ¿e powinien 
ju¿  byæ  otworzony  jej  przewód  badawczy.  

Ojciec  Niebieski  odwiecznie  zaplanowa³  24  duchowe ksi¹¿ki na duchowe Dzie³o Swe, 
które  z  wielk¹  mi³oœci¹  Jego  prowadzê  w  Nim, aby mog³y rozwiaæ siê wszystkie w¹tpliwoœci 
w   tak   niezmiernie   trudnym   powo³aniu,   które   przekracza   horyzonty   myœlowe   nie  tylko 
decydentów  z³a,  ale  równie¿  wielu  ksiê¿y,   i   to  nawet  arcybiskupów  i  kardyna³ów.  Wielu 
duszpasterzy  jest  obojêtnych  na  jakiekolwiek  wy³aniaj¹ce siê  dzie³a,  dopóki  one  nie nabior¹ 
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niesamowitego  rozpêdu  u  duchownych  do  tego  powo³anych,  a  poniewa¿  podlegam  w  ca³ej 
pe³ni  Panu  swemu,  który  jest  Autorem  duchowego  Dzie³a  Swego,  tak¿e  od  prawdy i dobra 
Jego  nie  zrezygnujê  w  obliczu zakoñczonego i dobrze dopracowanego Dzie³a Jego,  w  którym 
zaczyna  ju¿  jaœnieæ  Chwa³a  Jego.   

Z  pomoc¹  Pasterza  Niebieskiego ¿yjê charyzmatem Jego pisz¹c duchowe teksty w Nim, 
a   poniewa¿   odczuwam  ogromne  pragnienie  mi³osiernej  mi³oœci  Jego, dlatego te¿ w tekstach
swoich   z   pe³nym   oddaniem    g³oszê   paschalne   misterium   Jego,    abyœmy    wszyscy   ¿yli 
w  doskona³ej  mi³oœci  w  pe³ni  ¿ycia  chrzeœcijañskiego,  co  pozwoli nam wejœæ jak najszybciej 
na  drogê  nawrócenia,   aby   szanowaæ   bliŸnich   i   razem   z   nimi   pod¹¿aæ   do  wiekuistego 
zbawienia.   W   Oblubieñcu   swym   zdoby³am   siê   na   heroizm   ofiary,   aby   zatryumfowa³a 
sprawiedliwoœæ  i  mi³oœæ,   co   wszystko   to  przyczyni  siê  do  umocnienia  wolnoœci  i  pokoju
na   ca³ym   grzesznym   œwiecie,   co   dajê   temu   wyraz   w   duchowym   Dziele  Ukochanego,
a  ponadto  przez  bardzo  krótki  okres  czasu  pisa³am  nawet komentarze do katolickich portali,
lecz  ten  okres  zakoñczy³  siê  bezpowrotnie,  bo  by³am  zdana na ³askê i nie³askê odbieraj¹cych
komentarze,  którzy  niejednokrotnie  odbierali  je  w  zmys³owym  duchu  swym,  tak¿e  nie by³y 
one  przepuszczane.   W  sumie  wyemitowano  124  moich  komentarzy:   114  w  Radio  Maryja 
( 16 odrzuconych ),  5  komentarzy  ( 2 odrzucone )  w  portal. wiara pl  i  5 komentarzy w Opoce 
L’ OSSERVATORE  ROMANO.   Wszystkie moje wymonitorowane,  jak i niewymonitorowane 
komentarze  zawsze  odnosi³am  do  ewangelicznych,  Boskich  m¹droœci  Boskiego Nauczyciela,
tak¿e  zdawa³am  sobie  sprawê  z  tego,  ¿e  co  poniektórzy  byli  zaskoczeni  ich  m¹droœci¹, bo 
pisa³am  je  dosyæ  wznios³ymi  zdaniami,  co  zreszt¹  podyktowane  jest  tym,  ¿e  przecie¿ piszê 
duchowe  ksi¹¿ki,  tak¿e  osi¹gnê³am  odpowiedni¹ dojrza³oœæ w Panu swym, aby pisaæ do owiec 
Jego  w  Imiê  Jego.

2  kwietnia  br.,   w   8 - m¹   rocznicê   œmierci   B³ogos³awionego   Jana   Paw³a   II - go 
z  nakazu  Bo¿ego  napisa³am  ostatni  komentarz  do  Radia Maryja, i umieœci³am go dwukrotnie 
pod artyku³em zatytu³owanym: “ Ks. bp  Dydycz:  Koœció³ jest zawsze ¿ywy ”,  i  “ VIII  rocznica
œmierci   b³.   Ojca   Œwiêtego   Jana   Paw³a   II  ”,   a   oto   treœæ  jego:  �  Komentarz  do  osoby 
odbieraj¹cej  komentarze.  Pragnê  zaznaczyæ,  ¿e jest mi przykro,  ¿e by³am tak dyskryminowana 
przez   niektórych   niekompetentnych   odbiorców  moich  m¹drych  komentarzy,  które  pisa³am 
w  Panu  naszym,  przez  co  bêdzie  cierpieæ  Radio  Maryja,   bo   ju¿   wiêcej   ich  nie  napiszê, 
o czym ju¿ wspomnia³am w ostatnim moim komentarzu.  Na  130  moich wys³anych komentarzy 
16 zosta³o odrzuconych,  które  czasami  by³y  emitowane  w  innych  katolickich  portalach, i tak 
np.  ostatni  komentarz  z  dn. 28 marca do artyku³u zatytu³owanego:  “ Wielki  Czwartek ”, który 
zosta³  odrzucony  przez  niekompetentn¹  osobê,  która  pracuje  w  Radio  Maryja,  lubuj¹cej siê 
w  przeciêtnej  m¹droœci,  która  da³a  te¿  niepochlebn¹  opiniê  na  swój  temat,  zosta³ w ca³oœci 
wyemitowany  w  presti¿owej i szanuj¹cej siê Opoce do artyku³u z dn. 28 marca zatytu³owanego: 
“  Biskupi   do   polskich   kap³anów   na   Wielki   Czwartek ”  ( proszê   sprawdziæ ! ),  tak¿e  na 
zakoñczenie   moich   komentarzy  pozwoli³am  sobie  jeszcze  raz  napisaæ  do  Pañstwa,  bo  tak 
nakaza³ mi Duch Œwiêty, bo w przeciwnym wypadku ju¿ bym siê nie odezwa³a. Ten mój obecny, 
ostatni  komentarz  do  Radia  Maryja  sta³  siê  ju¿  archiwalnym  dokumentem  w mej duchowej
drodze, która prowadzi na umi³owan¹ Œwiêt¹ Górê Karmel.  Szczêœæ Bo¿e !  Anna Aniela Flak  
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Jestem  aposto³k¹  swojego  Oblubieñca  Niebieskiego,  dlatego  te¿  poprzez Oblubienicê
Ducha  Œwiêtego,  Maryjê  z  pe³nym  oddaniem  pracujê  dla  Koœcio³a  Jego,  który  znajduje siê 
w  stanie  agonalnym,  bo  nie  doœæ,  ¿e  poplecznicy  z³a  pragn¹  zliberalizowaæ  Go,  to jeszcze 
próbuj¹   wyrwaæ   Go   z   fundamentów   niezniszczalnych,    co   wo³a   o   pomstê   do   Nieba.
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.

Zmartwychwsta³y  Jezus  Chrystus  dzia³a  ze  mn¹   i   potwierdza  Dzie³o  Swe  znakami 
Swymi,  które  nieustannie  towarzysz¹  mu ( Mk 16, 20 ),  abym  w  nadludzkiej  m¹droœci  Jego
przekaza³a  ca³e  swoje  odwieczne  powo³anie  w³¹cznie  ze  s³owami  Jego skierowane do duszy
mej,  które  nigdy  nie  przemin¹  ( Mk 13, 31 )  w  wiekuistym  œwiecie  Jego.

Oblubieniec   Niebieski,    który   pysznych   zrzuca  z  tronu,   a   pokornych   wywy¿sza
( £k 1, 52 )  utwierdzi³  mnie  w  nadprzyrodzonej  misji  mej,  mówi¹c  np.  29 wrzeœnia 2008 r.:
¡ Córko  Moja,  dzieci  Moje  zawsze  s¹  obrzucane  b³otem,   tak¿e  nie  dziw  siê,   ¿e   równie¿ 
i   ciebie obrzucaj¹  b³otem,  ale  wiedz jedno, ¿e ty wszystko pokonasz we Mnie ¢,  a  25 grudnia
2008 r.  rzek³ :  ¡  Córko Moja, zawsze mo¿esz prosiæ Mnie, to co dobre,  ale pamiêtaj,  Ja zrobiê 
to,  co  bêdzie  najlepsze  dla  ca³ego Koœcio³a na Chwa³ê Moj¹ ¢,  a  19 wrzeœnia 2009 r. miêdzy
innymi  wyrzek³  takie  s³owa: ¡ Pamiêtaj  wystarczy  ci  mocy  i  si³y Mej na trudy tego upad³ego 
œwiata,  bo  jestem  w  tobie,  a  ty  we  Mnie. ¢   Natomiast  30 grudnia  2010 r.  Zbawiciel  rzek³
do  duszy  mej:  ¡ Córko  Moja,  Dzie³o  Me, które prowadzisz nikt nie jest w stanie zablokowaæ, 
ani  te¿  zdyskredytowaæ,  bo  ono  jest  w  obronie  Koœcio³a,  i  pamiêtaj  b¹dŸ  zawsze taka jaka
jesteœ  i  nie  martw siê  niczym,  i  wiedz  jedno,  ¿e we Mnie wszystko pokonasz i zwyciê¿ysz. ¢

W   mej   duchowej   misji   ca³kowicie   pogr¹¿y³am  siê   w   Boskim  Oblubieñcu  mym,
w  którym  czerpiê  si³ê  z  modlitewnego,  duchowego Dzie³a Jego, które w odwadze i duchowej 
wolnoœci  Jego  prowadzê  w  Nim,   tak¿e    nigdy   nie   ulegam   i   nie   ulegnê  bezpodstawnej, 
bezdusznej  ciszy  od  duchowieñstwa  na  me  duchowe  przesy³ki,  która  jest  naciskiem  w  ich 
mniemaniu,   abym  zaprzesta³a  swej  tak  niezwyk³ej  drogi  œwiêtoœci.   Tak   szczerze   mówi¹c 
moje  odwieczne,  duchowe  powo³anie  jest  to  dla  nich  okropnym  szokiem,  którego z czasem 
pozbêd¹ siê,  aby  móc  nad¹¿yæ  za  moim  rozumowaniem,  które  przecie¿  p³ynie  z  Ewangelii 
Pana  naszego,  a  poniewa¿  jestem przyobleczona w Umi³owanego  (Ga 3, 27), to w prawdziwej 
radoœci  i  pokoju  Jego  wszystko  pokonam w Nim.  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.  

K  Za  wstawiennictwem  Najœwiêtszej  Maryi  zawsze  Dziewicy,   która   jest   Królow¹
Korony  Polskiej,  przy  wspó³pracy  wszystkich  Œwiêtych  realizujê  w  Bogu  swoje  odwieczne 
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powo³anie,   dlatego   te¿   ¿aden   ksi¹dz   kardyna³   czy   te¿   arcybiskup   bez   zapoznania   siê 
z  listami,  które  wys³a³am  do  duchowieñstwa,   nie   ma  prawa  g³osiæ  w³asnej  opinii  czy  te¿ 
koncepcji,   tylko   to   ma   byæ   przeprowadzony   rzetelny   proces   badawczy   Dzie³a  Bo¿ego 
w  Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie, poniewa¿ wys³a³am ju¿ ca³¹ niezbêdn¹ dokumentacjê 
wraz  z  duchowymi  ksi¹¿kami  nagranymi   na   dyskietce  CD - R,   czyli   spe³niam   wszystkie 
wymogi,  aby  nareszcie  zabrano  powa¿ny  g³os  w  tej  sprawie,  która  musi  byæ  dobrze znana 
Waszej  Œwiêtobliwoœci,  aby  za zgod¹ Waszej Eminencji by³y wydane odpowiednie dyspozycje 
zgodne  z  nauk¹  Pana  naszego. 

Nieprzerwanie  ¿yjê  wol¹  Pana  swego,   który   z  mi³osiernej  ³askawoœci  Swej  da³  mi
dokoñczyæ  Dzie³o  Swe,  tak¿e   nikt   nie  jest  w  stanie  unicestwiæ  go,  ani  te¿  podkopaæ,  bo 
ono  stoi  na  fundamencie  Ukochanego,   który   zapewni³   córce   Swej   zwyciêstwo  w  Sobie,
dlatego  te¿  ¿arem  mi³oœci  rozpalona  kontynuujê  Dzie³o  Jego   na   wiekuist¹   Chwa³ê   Jego,
a  poniewa¿  od  8 - miu  d³ugich lat  spotykam siê  z  niesamowit¹ biernoœci¹ od duchowieñstwa
na  me  duchowe  przesy³ki,  to  nie  maj¹c  wyjœcia  ju¿ wkrótce za³o¿ê sobie stronê internetow¹,
aby   d r o g ¹    i n t e r n e t u   chocia¿   odrobinê   poinformowaæ   o   mej  duchowe  misji  ca³e 
zlaicyzowane   spo³eczeñstwo,    które   w   imiê   politycznego   pragmatyzmu   ogranicza  prawa 
Koœcio³a  i  ludzi  wierz¹cych,  aby  mog³o  zapanowaæ  bezkrólewie,  o  czym  te¿  piszê w liœcie
skierowanym  do  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga  Müllera.

Tak  jak  w  re¿imie  laickoœci  antymoralne i niewygodne sprawy knebluje siê za pomoc¹ 
poprawnoœci  politycznej,  tak  i  w  wielu  wypadkach  w  katolickim  Koœciele  za pomoc¹ ciszy 
knebluje    siê   niewytrwa³ym   ofiarom   czy   te¿   jakimkolwiek   owcom  otrzymania  rzetelnej
odpowiedzi,  co  sama  mogê  to  powiedzieæ  z  w³asnego  doœwiadczenia, tak¿e jak widaæ dziêki
niekompetentnym   ksiê¿om  ( {  ca³e  szczêœcie,   ¿e   jest   ich   ma³y   procent )   Ÿle  dzieje  siê 
z   elementarnymi   powinnoœciami  w  Stolicy  Piotrowej,   która    nie   daje  dobrego  przyk³adu 
kulej¹cemu,  bezprawnemu  œwiatu  opartemu  o  przemoc  i  wynaturzone  prawa,  i  tak szczerze
mówi¹c  wcale  nie  dziwiê  siê,   ¿e   przez   takich   biernych  ksiê¿ach,  do  których  zalicza  siê
miêdzy  innymi   Asesor   G a b r i e l e   C a c c i a,  o  którym  ju¿  wy¿ej  wspomia³am, Koœció³ 
znalaz³  siê  w  kryzysie,  ¿e  a¿  Papie¿  emeryt  Benedykt  XVI - ty  by³  zmuszony  abdykowaæ.

Duchowieñstwo   szybko   zabiera   g³os  przy  nag³oœnionych  sprawach  medialnych,  bo
wówczas  oni  nie  maj¹  wyjœcia   i   musz¹   zabraæ  stanowisko  w  obronie  Pana  naszego,  aby 
przy   taniej   odwadze   zachowaæ   swój   rzekomy   autorytet,   tak¿e,  gdy   nag³oœniê  duchowe
Dzie³o  Pana  mego,   to   jest   jakaœ   nadzieja,  ¿e  pobudzê  i  obudzê  ich  do  dzia³ania  w  mej
nadprzyrodzonej  misji,  któr¹  cierpliwie,  pokornie  i  w  jak  najwiêkszym  wyciszeniu  poprzez
Niepokalan¹  wykonujê  w  Troistej  Istotnoœci  Trójjedynego  Boga,   aby  w  œmiertelnym  ¿yciu 
przekazaæ  nadziemskie  ¿ycie,   które   wkroczy³o  na  moj¹  drogê  duchow¹,   która  przepojona 
jest  ¿ywotn¹  ¿ywotnoœci¹  istnoœci  niepojêtej  nadprzyrodzonoœci.

Na   mojej   duchowej   drodze   poprzez   b³ogos³awione  cierpienia  wielokrotnie  radujê 
i  weselê  siê  w  Panu  naszym,   bo  wielkie  rzeczy  uczyni³  nam  Król  Niebieski   ( Jl  2,  21 ), 
dlatego   te¿   nie   zwa¿am   na   nieuduchowionych   duchownych   synów   Jego,   którzy  swoj¹ 
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biernoœci¹  i  brakiem  kultury  nie  odpisuj¹  mi  na  moje  duchowe  listy,  bo  jestem  œwiadoma 
tego,  ¿e  oni  lêkaj¹  siê  zbyt  wielkiej  nadprzyrodzonoœci,   która  mog³aby  wkroczyæ  w  duszê
wybran¹,  ale  przecie¿,  co  zosta³o  odwiecznie  postanowione,   to   i   tak  dokona  siê  w  Panu 
naszym  ( Dn 11, 36 ).

K  Dzie³o   Pana   mego  jest  zbyt  za  trudne  nie  tylko  dla  wielu  osób  œwieckich,  ale
równie¿  dla  wielu  kap³anów  i  ono  nie  mo¿e  pomieœciæ  siê  w  ich  umyœle, ¿e mogê mieæ a¿
tak  wielkie  przes³anie  Bo¿e  dla  ca³ej  grzesznej ludzkoœci,  dlatego  te¿  tacy  niedoœwiadczeni 
duszpasterze,  których  moje  odwieczne  powo³anie  przeros³o  ich  rozum  i  zmys³y,  pragnêliby 
kazaniami  czy  te¿  pouczeniami  swymi   zniewoliæ   ducha   mego   i   zag³uszyæ  sumienie  me, 
ale   przecie¿   moja  nadprzyrodzona  misja  mo¿e  byæ  jedynie  zrozumiana  przez  dusze,  które 
przebywaj¹   w   uœwiêcaj¹cej   ³asce   i  znaj¹  siê  dosyæ  dobrze  na  dzie³ach  najwybitniejszych 
Mistyków,   którzy   byli   jednoczeœnie   Œwiêtymi,  tak¿e  niepowo³ani  do  rozpatrywania  Dzie³ 
Bo¿ych,  na  których  kompletnie  nie  znaj¹  siê,  nie  maj¹  prawa  zabieraæ  g³osu w tej sprawie,
w  zwi¹zku  z  czym,  gdy  za³o¿ê  s w o j ¹   s t r o n ê   i n t e r n e t o w ¹  ( prawdopodobnie  na 
pocz¹tku paŸdziernika br.),  to  zaznaczê,  aby  nie  pisano  ¿adnych komentarzy do mnie, jedynie 
tylko  bêdzie  mo¿na  pisaæ  wiadomoœci  w  sprawach  niezwykle  wa¿nych.

Jako  wierna  i  odwa¿na  córka  Koœcio³a  Katolickiego  jedynego  prawowitego w ca³ym 
Wszechœwiecie  staram  siê  naœladowaæ  Ukrzy¿owanego w czystoœci, pokorze i pos³uszeñstwie,
tak¿e  zjednoczona  w  jednym  duchu  z  Nim,  wiem,  ¿e  sprawi  On,   ¿e   zatryumfuje  prawda
Dzie³a  Jego,  które  ca³ym  sercem  i  dusz¹  m¹  prowadzê  w  Nim.   Nigdy   nie   by³am   i   nie 
jestem  osamotniona,  bo  Pan  jest  ze  mn¹,   tak¿e   wszelkie  trudnoœci  i  cierpienia  przyjmujê 
z  mi³oœci¹  Jego  wszystko  odnosz¹c  do  Niego,  bo  przecie¿  ca³e ¿ycie me bez reszty odda³am
Mu  na  mej  duchowej  drodze,  która  prowadzi  do  Niego.

W  Przenajœwiêtszej  Trójcy  Œwiêtej  ju¿  dawno  zosta³am  wyprowadzona  z mrocznych
zniewoleñ  popleczników  z³a  i  wprowadzona   w   Ich  ¿ycie  pe³ne  wolnoœci,  prawdy,  mi³oœci 
i  sprawiedliwoœci,   tak¿e  sta³am  siê  ¿ywym  œwiadectwem nieustannej obecnoœci Ukochanego,
który   przecie¿   towarzyszy   nam   w   ka¿dym   czasie  naszego  ziemskiego  pielgrzymowania. 
Wybra³am   drogê   prawdziwego  pokoju   i   wolnoœci,   odrzucaj¹c  wszelkie  formy  przemocy, 
i   je¿eli  cierpiê  od  grzeszników  tego  œwiata,   którzy   s¹   œlepi  i  g³usi  na  krzywdy  ludzkie, 
to  cierpienia  te  zawsze  przyjmujê  w  pokorze  i  pos³uszeñstwie  w  jednoœci  z ukrzy¿owanym 
i  zmartwychwsta³ym  Chrystusem,  dlatego  te¿  wzglêdem  Pana  naszego  tak  odwa¿nie  pe³niê
wolê  Jego,  aby  faktycznie  byæ  œwiat³oœci¹  œwiata  (J 9,  5),  która  w  pe³ni  czasów przyniesie 
wiele   owoców   w   Boskim   Mistrzu   naszym.   Ludzkoœæ   ogarniêta   chorob¹    zobojêtnienia 
i  laicyzacji  spragniona  jest  duchowego  pokrzepienia,   i   w³aœnie   Dzie³o  Ukochanego,  które 
prowadzê  w  Nim  jest  wielkim  duchowym  orzeŸwieniem   dla  wszystkich  grzesznych  owiec 
Jego,  które  nie  tylko  ³ami¹  wolnoœæ  religijn¹,  s³owa  i  sumienia,  wpajaj¹c  nam  zniewolone 
wartoœci,  które  nie  maj¹  ¿adnego  sensu,  ale  równie¿  dla wszystkich cierpi¹cych, którzy d¹¿¹ 
jedynie  do  pokoju  i solidarnoœci.

Najsprawiedliwszy  i  najmi³osierniejszy  Stwórca,  Pan  czasu  i  historii wspomaga mnie 
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w kontemplacyjnym Dziele Swym,  które  w  obecnej  dobie  czasu na 32 foldery, które zawieraj¹ 
372 podfoldery,   ma   ju¿   3700  stron  ( 151 MB ),   dziêki   któremu   nieustannie   przebywam 
w   dialektyce  paschalnego  misterium,   w   przestrzeni   paschalnych   prawd  i  wydarzeñ  Pana 
mego,   tak¿e   zjednoczona  z  Nim  p³ynê   na   najg³êbszych   g³êbiach  Boskiego  Oceanu  Jego
odwa¿nie  wype³niaj¹c  misjê  sw¹,  na  któr¹  nadesz³a  pe³nia czasów, na co wskazuj¹ tak liczne 
znaki  czasu.  Tak  jak  dawniej  Prorocy  odczytywali  wydarzenia  z  historii  zbawienia,  tak i ja
prowadzona  przez  Ducha  Œwiêtego  do  pe³nej  prawdy  Pana  naszego,  wszystkie  znaki  czasu 
odnoszê  do  Ukochanego  rozpatruj¹c  je  w  majestacie  Jego,  o  czym  ju¿  na ten temat dobrze
“ wy³o¿y³am ”  w  swoich   duchowych  listach  napisanych  w  Chrystusie  do  duchowieñstwa.

Gdybym  nie  pisa³a  o  niepojêtych  niezwyk³oœciach  na  mej  drodze  œwiêtoœci,   to   nie
mia³abym   absolutnie   ¿adnych   szans   na  obronienie  Dzie³a  Wszechmog¹cego,   bo  przecie¿
ono  jest  dzie³em  naukowym,  tak¿e  w  Ÿródle  mi³oœci  i  prawdy  Pana  mego  musia³o byæ ono
wszechstronnie  opracowane  i  dopracowane  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego,  i a¿ wierzyæ
siê  nie  chce,  ¿e  by³y  osobisty  sekretarz  tak  wielkiego  naszego  ukochanego  Papie¿a  Polaka 
B³.  Jana  Paw³a  II - go,  kard.  Stanis³aw  Dziwisz,   do   którego   pisa³am  ju¿  9  razy,   przyj¹³
postawê  niesamowitej biernoœci,  a  przecie¿  ¡ najwiêksz¹ chorob¹ i niebezpieczn¹ jest biernoœæ 
i  pasywnoœæ ¢ ( abp. Józef Michalik ),  tak¿e  jak  widaæ  namiestnicy Chrystusa wiele wymagaj¹ 
od  owiec  Bo¿ych,  a  sami  nic,  ale  prawie  nic  nie  wymagaj¹  od  siebie. 

D r o g a     E m i n e c j o,    jak   uduchowione   osoby   czytaj¹   moje   duchowe   teksty 
napisane  w  Chrystusie,   to   przecie¿  od  razu  one  odczytuj¹  ducha  mego,  i  dobrze  wiedz¹, 
¿e    to   potrzeba   najwy¿szej   klasy  teologów,   aby  w  duchu   Bo¿ym   mogli   oni   rozs¹dziæ 
o   tak   niepojêtych   sprawach   Pana  naszego,   które  pochodz¹  z  niepojêtego  bezkresu  Jego,
tak¿e  w  obecnej  dobie  czasu  jestem pe³na nadziei w Bogu, ¿e duchowe Dzie³o Niebios bêdzie
powa¿nie   potraktowane  i  bêdzie  otworzony  przewód  badawczy  jego  w  Kongregacji  Nauki
Wiary  w  Watykanie,  tak¿e  czekam  na  tê  upragnion¹  odpowiedŸ, która by³aby równoznaczna
z  wype³nieniem  woli  Pana  mego  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   do   Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga  Müllera, 
a ponadto kopiê listu z dnia 11 lutego 2013 r.  skierowanego do poprzednika Waszego Benedykta 
XVI - go,  i  kopiê  odpowiedzi  z  dnia 30 marca 2007 r.  na  mój  list  od  Asesora  G a b r i e l e 
C a c c i a,  który  odpowiedzialny  by³  za  korespondencjê  do  Papie¿a. Wysy³am równie¿ kopiê 
listu  od  Nuncjusza  Apostolskiego  P i e t r a   S a m b i   z  siedzib¹  w  Waszyngtonie z 14 - go
stycznia  2009  roku,   a   poza  tym  wydrukowane  tytu³owe  strony  moich  duchowych  ksi¹¿ek 
w  jêzyku  polskim  i  angielskim  ( 5 strony ),   które   podane   s¹   te¿   w   folderze  pod  nazw¹ 
“ Tytu³y  ksi¹¿ek ” oraz  czytelny  zestaw  dokumentacji  Dzie³a  Bo¿ego,  które  zawarte  jest  na 
dwóch  stronach.

      Szczêœæ  Bo¿e !                                                                      

               Anna  Aniela  Flak
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