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            Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi   Ojcze   Najœwiêtszy   uwra¿liwi³   mnie  na  sprawy  duchowe,  tak¿e  za  pomoc¹
Ducha  Œwiêtego  otworzy³am siê w ca³ej pe³ni na transcendencjê Trójjedynego Boga,  tak¿e dajê
z  siebie  wszystko,  bo  jak  dawa³abym odrobinê z siebie tzn. nic nie dawa³abym dla grzesznych
owiec  Bo¿ych,  ani  te¿  dla  Nieœmiertelnego, który pragnie, aby ziarna z mojej nadprzyrodzonej
misji  przynios³y  obfity  plon  po  rzetelnym  procesie  badawczym  w Kongregacji Nauki Wiary,
i   aby   do   tego   procesu  doprowadziæ  to  piszê  po  raz  47 - my  do  Watykanu  tym  bardziej, 
¿e  uleg³  zmianie adres mojego zamieszkania, który podany jest na pocz¹tku listu.  6. 02. 2018 r. 
sprzeda³am  mieszkanie  swe  i  to  w  28 - m¹  rocznicê poznania Pustelniczki Siostry Miriam od
Krzy¿a  i  37 - m¹  rocznicê  œmierci czcigodnej S³ugi Bo¿ej Marty Robin, która mia³a takie same 
³aski jak ja, ¿e dusza jej za jej ¿ycia opuszcza³a w Bogu cia³o, co wszystko to jest znakiem czasu.
Stolica   Apostolska   jak   dotychczas   milczy   na   moje   tak  niewygodne  wysy³ki  w  sprawie 
nadprzyrodzonej  misji  mej,  co  wskazuje  wyraŸnie, ¿e wiêkszoœæ duchowieñstwa uwiêzionych
jest  w  swojej zewnêtrznoœci, a we wnêtrzu maj¹ jedynie pustkê boj¹c siê t³umaczyæ moje teksty,
aby  móc  przekazaæ  je  Waszej Eminencji, tak¿e z takimi zmys³owymi “ ikonami ” mam bardzo 
utrudnione  przedostanie  siê  przed  oblicze  Wasze.  W³aœnie  teraz  nadesz³a godzina powstania
ze  snu  (Rz 13, 11)  ca³ej  Kongregacji Nauki Wiary w sprawie mojego odwiecznego powo³ania, 
aby  najwy¿ej  klasy  teologowie  zaczêli  wczytywaæ  siê  w  moje  duchowe  teksty,  bo przecie¿
musz¹  te  wybitne  jednostki z  duchowieñstwa  wykazaæ  siê  tym,  ¿e  s¹  sol¹  i  œwiat³em  ( Mt
5, 13-14)  w  katolickiej  wierze,  która  jest  jedyn¹  prawdziw¹  wiar¹  w  ca³ym Wszechœwiecie. 
Jak  widaæ  wielu  duchownych  jest œlepych, g³uchych i te¿ przyg³upich do mojego tak wielkiego
duchowego  Dzie³a  Bo¿ego,  tak¿e  z  takimi  niedoœwiadczonymi  i  niedouczonymi  kap³anami, 
to  mo¿na  byæ  jedynie  poranionym  na  duszy  i  sercu,   bo  oni  nie  znaj¹c  siê  na  duchowych 
sprawach ka¿d¹ niewygodn¹ owcê upokorz¹, aby ona znalaz³a siê w ulotnym i bezwartoœciowym 
wymiarze  egzystencji,   który  wype³niony   jest   jedynie   pustk¹   i   nicoœci¹   nad   nicoœciami, 
a  wszystko  to  piszê  z  w³asnego  doœwiadczenia.   Zmys³owi   ksiê¿a   wielokrotnie   nie  mog¹ 
sprostaæ  swojemu  powo³aniu,  tak¿e  w  ograniczonym  rozumie swym pozbawieni mocy Ducha
Œwiêtego   uzale¿nieni  te¿  od  swoich  niejednokrotnie  zmys³owych  zwierzchników  doszli  do 
wniosku,  ¿e  najlepiej  “ olewaæ ”  moje  duchowe  wysy³ki  wykalkulowuj¹c  sobie, ¿e z czasem 
mi  siê  to  pisanie  znudzi  i  zamilknê  raz  na  zawsze,   i   jak   widaæ   tego   typu  judaszowscy
kap³ani  nie  s³u¿¹  we  wzroœcie  cz³owieczeñstwa.  

Nie  tylko  w  ca³ym Watykanie, ale w ogóle wszêdzie potrzebujemy oddanych kap³anów,
którzy  ¿yliby  prawdziw¹  wiar¹,  nadziej¹  i  mi³oœci¹  Pana  naszego,  ale  jak  widaæ  na  moim
przyk³adzie,  ¿e  oni  za  nic  maj¹  moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,  bo  przera¿a  ich  jej  wielkoœæ,
dlatego  te¿  wyrzucaj¹  wszystkie moje wysy³ki do kosza maj¹c nadziejê, ¿e nikt nie zdemaskuje
ich fa³szerstwa  i  dalej  pod swoimi zmys³owymi maskami pustym sercem i zatrutym sumieniem
swym  bêd¹  g³osiæ  S³owo  Bo¿e,  i  dziêki  takim  powierzchownym  kap³anom,   którzy  pragn¹
zliberalizowaæ  Chrystusowy  Koœció³  do  potrzeb  zmys³owych  ludzi  zaczêliœmy staczaæ siê na
drogi  zagubienia  i  zniewolenia.   Jedynie  Kapitan  Niebieski  zna  moje  drogi,   które  przecie¿ 
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Sam  wytycza,  i  ma³o  uduchowieni  ksiê¿a mog¹ jedynie wiele szkód narobiæ w tak niepojêtym 
powo³aniu  Bo¿ym,   tak¿e  zawsze  momentalnie  odcina³am  siê  od  fa³szywych  doradców,   bo
przebóstwiony   duch   mój   odczytywa³  zmys³owego  ich  ducha,  który  zawsze  powala³  mnie. 
Kongregacja  Nauki  Wiary  w  stosunku  do moich przesy³ek stara siê za wszelk¹ cenê utajniæ je,
aby  wszystko  umar³o  œmierci¹  naturaln¹  nie  wiedz¹c o tym, ¿e to wszystko wychodzi poprzez
moj¹  stronê  internetow¹  / http:annaanielaflak.eu /,   tak¿e  jak  widaæ  staram  siê  w  Chrystusie
zaradziæ  temu  z³u,  gdzie  wielcy  mafiozi  Koœcio³a Katolickiego zachowuj¹ siê tak jak mafiozi
z  fikcyjnego  i  bezprawnego  Trybuna³u  Praw  Cz³owieka  bêd¹c  pewnymi,  ¿e  we  wszystkim
s¹  bezkarni,  i  tylko  oni  mog¹  wydawaæ  swoje  prawa  i  polecenia, które niszcz¹ niewygodne
przesy³ki,  jak  i  sprawy,  aby  one  nigdy  nie ujrza³y œwiat³a dziennego. Ci wszyscy prowodyrzy
z³a,   którzy   pe³ni¹   wielkie   stanowiska  nie  tylko  w  Kongregacji  Nauki  Wiary,  Watykanie, 
ale   w   ca³ej  zniewolonej  Unii  Europejskiej,  jak  i  na  ca³ym  œwiecie  pragn¹  pouczaæ  ¡  lud
za   pomoc¹  moralnoœci,  stworzonej  przez  ich  inteligencjê,  a  nie  objawienie  Bo¿e ¢  ( s³owa
Waszej Eminencji),  tak¿e  z  takim  zwyrodnieniowym  katechizowaniem  narodów  mamy to co
mamy  czyli  zwyrodnieniow¹  kulturê  ob³udy,  k³amstwa  i  œmierci.  To 13 - letnie ignorowanie
moich  duchowych  przesy³ek  skierowanych  ju¿  do trzech Prefektów Kongregacji Nauki Wiary, 
jak i  dwóch  Papie¿y  tj.  emeryta  Benedykta  XVI - go,  jak  i  Waszej  Eminencji  s¹ wyraŸnym 
sygna³em,   ¿e  mamy  do  czynienia  z  dyktatorsk¹  dzia³alnoœci¹  niektórych  kap³anów,   którzy 
nie  dopuszczaj¹  ich  do  wiadomoœci  najwa¿niejszego  adresata  tj.  do  Ciebie  Ojcze.  Tak  jak 
w  zniewolonym  Europejskim  Trybunale  Praw  Cz³owieka  wystêpuj¹  jedynie  lewackie prawa
wraz  z  narzucon¹  ideowo - polityczn¹  poprawnoœci¹,  tak  i  w  Kongregacji  Nauki  Wiary  nie 
dopuszcza  siê  osób  œwieckich  z  wa¿nymi  sprawami  do  Papie¿a  uwa¿aj¹c  z  góry, ¿e to jest 
niedopuszczalne,  tak  jak strasburski trybuna³ w orzeczeniach swoich w sprawach niewygodnych 
przekazuje,  ¿e  sprawa  jest  niedopuszczalna,   a   w  rzeczy  samej   dzia³alnoœæ   jego   jest  nad
wyraz  niedopuszczalna.  Nigdy  nie  zw¹tpi³am w pomoc Bo¿¹ w moim odwiecznym powo³aniu, 
tak¿e  jestem  b³ogos³awiona  wed³ug  s³ów: “ a b³ogos³awiony jest ten, kto we Mnie nie zw¹tpi ” 
(Mt 11, 6),   tak¿e  ignorowanie  moich  duchowych  przesy³ek  przez  watykañskich  ob³udników 
mam  za  nic,  bo  z  takimi  duchownymi  bez  autorytetu  nie  liczê  siê,   bo  dla  mnie  jedynym 
i  niezast¹pionym  Autorytetem  jest  Król  ca³ego  wszechœwiata  Jezus  Chrystus,   który  dobrze 
wie,  ¿e  ja  jestem  do  ostatnich  ludzkich  granic  oddana  swojemu  powo³aniu i prawdzie Jego, 
tak¿e   w   tej   wiernoœci   w   Bogu   nigdy   nie   zachwiejê  siê,  tak  jak  chwiej¹  siê  zmys³owi
kap³ani,  którzy  niejednokrotnie  na  ró¿ne  sposoby  uciskaj¹  owce  Bo¿e.    

D r o g a   E m i n e n c j o,  Kongregacja  Nauki  Wiary,  jak  i  duchowni odpowiedzialni
za  moj¹  przesy³kê  skierowan¹  do  Waszej  Eminencji  w  sprawie mojej nadprzyrodzonej misji
ogarniêci  s¹  niesamowit¹ znieczulic¹ i to identycznie tak¹ sam¹ jak wszystkie media na œwiecie,
do  których  to  na  mojej  stronie  internetowej  skierowa³am  odezwê  z  6.12.2017 r.  w  sprawie
nag³oœnienia  na  temat  fikcyjnego  i  bezprawnego  Europejskiego  Trybuna³u  Praw  Cz³owieka
( E T P C ),   który   jako  prawniczy  stwór  dzia³a  jedynie  na  wyrafinowanych,  kazuistycznych
prawych,  które  maj¹  wielkie  wziêcie  w  lewackiej  niesprawiedliwoœci.  Wszyscy udaj¹, jakby
nic  nie  wiedzieli  i  nic  nie  s³yszeli  czyli  jak  widaæ  jestem  nad  wyraz  niewygodna nie tylko
dla  zmys³owych  duchownych,  którzy  nie dopuszczaj¹ mojej duchowej misji do zbadania przez
“ sumienie ”  katolickiej  wiary  czyli  przez  Kongregacjê Nauki Wiary, ale równie¿ dla lewaków 
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i  libera³ów  Rady  Europy,  jak  i  ETPC,  który  w³aœnie  zosta³ utworzony przez tê Radê Europy 
na  u¿ytek  unijnych  narodów  uwa¿aj¹c  go  za  “ sumienie ”  ca³ej  Unii  Europejskiej.  E T P C
zdominowany  przez  kastê  s¹downicz¹  uwa¿a  siê  za  nietykalny,   dlatego   te¿  prawnicy  tam
urzêduj¹cy  nie  podlegaj¹  ¿adnej  kontroli,   tak¿e   jak  widaæ  wszystko  zale¿y  tylko  od  nich,
w  zwi¹zku  z  czym  w  swoich  patologicznych  dzia³aniach  nagminnie  uœmiercaj¹ niewygodne
i  zbyt  hañbi¹ce  sprawy.   E T P C   ³amie   podstawowe   prawa   w   niewygodnych  i  trudnych
sprawach,  i  to  w  sk³adzie  jednoosobowym,   tak  jak  przy  jednym “ rzeczniku ”  z  Watykanu
prawdopodobnie  wyrzucane  s¹  moje  duchowe  wysy³ki do kosza,  tak¿e z takimi prowodyrami 
z³a,  którzy  doprowadzaj¹  do  takich  nierównoœci  i niesprawiedliwoœci nale¿y walczyæ w miarê 
swoich  mo¿liwoœci,  jak  ja  to  robiê,   bo  przecie¿  niczyim  wiêŸniem  nie  jestem  i  nie  bêdê, 
bo   jestem   odciêta   od  wszystkich  ograniczonych  populistów  i  anarchistów,  którzy  swoimi 
regu³ami  i  zasadami, które nie podlegaj¹ dyskusji na potêgê zniewalaj¹ i znêcaj¹ siê nad swoimi
ofiarami,   jak  i  niewygodnymi  bliŸnimi,  i  du¿e  naciski  wywieraj¹  na  rozwijanie  przemys³u 
aborcyjnego.  Przy  takim  terrorze  i  przestêpstwach  czynionych  przez  zniewolony  strasburski
trybuna³,   jak   i   zmys³owych   ksiê¿y,   dla  których  obca  jest  wielka  wartoœæ  wiary,  odwagi 
i  mêstwa   -   mam   bardzo  utrudnione  prowadzenie  nadprzyrodzonej  misji  swej,  któr¹  i  tak
w Bogu  pod  wzglêdem  pisemnym  zakoñczy³am  w  rzeczy  samej  w³aœnie  t e r a z.  To s³owo
teraz  zwi¹zane  jest  z  tym,  ¿e  pomimo  przeprowadzonych  paru  korekt ca³ego Dzie³a Bo¿ego
nigdy  nie  wprowadza³am  je  w  polski  program,   w  którym  to  na  czerwono  wyœwietlaj¹  siê
ewentualne  z³e  pisownie,  tak¿e  za  ¿ycia  swego  dopracowa³am  wszystko  i  to  co  do  ka¿dej
l i t e r y    S ³ o w a    B o ¿ e g o.    Dawniej    wspomina³am    w    swoich   duchowych   listach, 
¿e  w  duchowym  Dziele  Niebios  mog¹  znaleŸæ  siê  jedynie  b³êdy  literowe,  które  absolutnie
nie  rzutuj¹  na  wartoœæ  ca³ego  Dzie³a  Pana  naszego,   bo   przecie¿   pisa³am  i  dalej  piszê  je
w  programie  WordPerfect ’12,   do   którego   przyzwyczai³am  siê   i  pisz¹c  duchowe  czy  te¿
œwieckie  teksty  skoncentrowana  jestem  przede  wszystkim  na  tym  co  piszê,  i czasami mogê
nie  dopatrzyæ  prawid³owej  pisowni,   w  wyniku  której  w  wyrazach  brak  by³o  jakiejœ  litery, 
litera  za  du¿o  albo  te¿  nie  ta  litera,  ale  najwa¿niejsze,  ¿e  nie robiê b³êdów dogmatycznych,
co  jest  najwa¿niejsze  w  dzie³ach Bo¿ych. Pod wp³ywem Ducha Œwiêtego za wstawiennictwem
Niepokalanej   moc¹   Samego   Zbawiciela   w   przeci¹gu   zaledwie  trzech  miesiêcy  po  wiele
godzin   ka¿dego   dnia   dok³adnie  przeœledzi³am  ca³e  Dzie³o  Bo¿e  wraz  z  ca³¹  moj¹  stron¹
internetow¹  / http:annaanielaflak.eu /   wykarczowuj¹c   literowe    niedoci¹gniêcia   na   Chwa³ê
Królestwa   Niebieskiego.    W³aœnie    t e r a z    nasta³a    pe³nia   Bo¿a,   aby   spróbowaæ   czyli
przebadaæ  owoc  Niebios  w  Kongregacji  Nauki  Wiary,  który na “ mistycznym talerzu ” zosta³
podany  dla  ca³ego  Koœcio³a  Pana  naszego.  W  dobie  internetu  wszystko  zosta³o zakoñczone
w   Boskim   Oblubieñcu   jak   najdoskonalej,   jak   tylko   potrafi³am   przebóstwionymi  moimi 
si³ami  i  przebóstwionym  moim  rozumem,   co   dokona³o   siê   za   spraw¹   Samego  Stwórcy, 
i wszystkie foldery i podfoldery Dzie³a Bo¿ego w programie WordPerfect ’12  zosta³y  przegrane 
na program PDF,  aby wszystko to mog³o siê otwieraæ bez problemu na wszystkich komputerach.

 W  moim  odwiecznym  powo³aniu  mam  byæ  zapomniana dla wszystkich, ale widoczna 
jedynie   dla   Boskiego   Oblubieñca   za   przyczyn¹   którego  wszystko  osi¹gam  i  wkraczam 
w   Jego   nadprzyrodzony   wymiar   sprawiedliwoœci,    tak¿e    substancjalne,    nadprzyrodzone 
dotkniêcia   Jego   i   p³omieñ   Jego   tchnienia   pozwalaj¹   duszy   mej  w  kontemplacji  ascezy 
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mistycznej  przekazywaæ  niewielki  r¹bek  odwiecznych  tajemnic  Jego,  które  odwiecznie by³y 
przygotowane  na  dusz¹  m¹.   Pasterz  Niebieski  moc¹  Swoj¹  przygotowa³  mnie,  jak  i  duszê 
moj¹  na  ³aski  Swe,   tak¿e   On   bez   przerwy  prowadzi   i   kieruje   mnie  po  drodze  rajskiej 
wiekuistoœci,   abym  w  godnoœci  Jego  zrealizowa³a   Dzie³o  Jego,   które  tak  bardzo  pomo¿e 
udrêczonym  i  zagubionym  owcom  Jego.   Ten   ogrom   ³ask   Bo¿ych,  które  mam  za  spraw¹ 
Boga  mimo,  ¿e  one  s¹  krótkotrwa³e  i  mo¿e  nie tak pe³ne i doskona³e w obecnym doczesnym 
¿yciu,  które  nieprzerwanie  ociera  siê  o  ¿ycie  niedoczesne,  to jednak te nadprzyrodzone ³aski 
s¹  zadatkami  ¿ycia  wiecznego.  Wszystkie  te  duchowe  ³aski,   które   sp³ywaj¹   na  duszê  m¹ 
nie  s¹  zale¿ne  ode  mnie,  jedynie  od  najukochañszego  Stwórcy,  który wkroczy³ w duszê m¹, 
aby  ¿y³a  ona  w  jak  najœciœlejszej  ³¹cznoœci  z  Nim,  i  w  Nim  te¿  przekaza³a r¹bek tajemnic 
Jego  dla  grzesznych  dzieci  Jego,  które  nie  id¹ drogami prawymi wyznaczonymi przez Niego.
W  moich  30 - tu duchowych ksi¹¿kach opisane s¹ ³aski Bo¿e na tle mojego ¿ycia mistycznego 
po³¹czone  z  ca³ym  grzesznym  œwiatem,  który pragnie zniszczyæ naukê Zbawiciela i z³o podaje 
jako dobro,  aby ¿yæ tylko materialnym œwiatem,  który przecie¿ prowadzi na wieczne potêpienie.

Przekazanie   zniewolonemu   œwiatu   ca³ej   mojej  nadprzyrodzonej  misji  danej  mi  od
Stwórcy  odbywa  siê  w  sposób  zupe³nie  inny  od  moich  oczekiwañ, w zwi¹zku z czym godzê
siê  z  t¹  nieludzk¹  i  niekatolick¹  cisz¹  z  Watykanu  na  moje  duchowe przesy³ki, bo przecie¿
w   innym   wypadku   nigdy   nie  zdoby³abym  siê  na  tak¹  heroiczn¹  odwagê,  aby umieszczaæ
moje  duchowe  listy  na  mojej  stronie  internetowej,  które  s¹  do  wgl¹du  dla  ca³ej  ludzkoœci. 
Przekazywanie  nadprzyrodzonych  misji  prawie  zawsze odbywa³o siê po œmierci prowadz¹cych
po  rzetelnym  badawczym  procesie  w  Kongregacji Nauki Wiary, natomiast w moim przypadku
potrzebne  jest  moc  wybitnych  umys³ów  i  to  najwy¿szej  klasy  teologów,   dlatego  te¿  spora
namiastka   wiadomoœci   z   mojego   odwiecznego   powo³ania   musia³a   byæ  na  mojej  stronie
internetowej,  co  tylko ja jedyna mog³am to jak najlepiej uczyniæ, bo przecie¿ w Duchu Œwiêtym
bardzo  dok³adnie  wiem,  co  mam  za  ka¿dym  razem  przekazaæ.  Gdyby  nie  ta  cisza na moje 
duchowe przesy³ki do Watykanu, to œwiat nic nie wiedzia³by o tak nieprawdopodobnej duchowej
misji,   tak¿e   w   tej   materii  w  pe³ni  zgadzam  siê  z  niepojêtymi  zamys³ami  Bo¿ymi,  które
zupe³nie   s¹   inne   od   ograniczonych   zamys³ów  naszych.  Ta  dotychczasowa  b³ogos³awiona
cisza  na  moje  duchowe  przesy³ki  w  rzeczy  samej  uczyni³a  moc  dobra  dla  ca³ej  ludzkoœci,
która  wchodz¹c  w  moj¹  stronê  internetow¹  jest  w  szoku,   ¿e   poprzez  internet  przedosta³a
siê  nadprzyrodzona  misja  Pana  naszego,  który  wybra³  do  jej  realizacji tak liche, schorowane 
i   niewygodne   narzêdzie,   ale   jedynie   dla   œwiata  pseudonaukowego,  pseudosêdziowskiego
i  pseudorz¹dz¹cego.  W   dzie³ach   ludzkich   stawia  siê  pe³ne  normy  czy  te¿  warunki,  które 
niejednokrotnie   odbiegaj¹   od   prawdziwej   prawdy,   bo   przecie¿  wiêkszoœæ  ludzi  liczy  siê
z  ob³udn¹  poprawnoœci¹  ideologiczno - polityczn¹,   a   je¿eli   chodzi  o  dzie³a  Bo¿e,  to  tutaj 
nie   istniej¹   absolutne   ¿adne   ludzkie  warunki,  ani  te¿  jakiekolwiek  ludzkie  prawa,  bo  po 
pierwsze   s¹   to   prawa   Bo¿e,   a   po   drugie,   ¿e   Stwórcy  nigdy  nie  stawia  siê  absolutnie 
¿adnych  warunków,   bo   On   Sam  prowadzi   wybrane  owce  Swe  w  dzie³ach  Swych,  gdzie
prowadz¹cy  nigdy  niczego  nie  ¿¹daj¹  od  Niego,   jedynie  tylko w pe³nej gotowoœci wykonuj¹ 
wolê  Jego,  która  ma  wype³niæ  siê  w  nich,  co  piszê  to  z  w³asnego  doœwiadczenia. 

K  Drogi Pasterzu Koœcio³a Katolickiego chocia¿by z moich duchowych listów wynika 
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jasno,   ¿e   do   ich   t³umaczenia   potrzeba   duchownych   czy   te¿    teologów  o  szczególnych 
uzdolnieniach,  bo  przecie¿  niejednokrotnie  operujê  mistycznym jêzykiem, który dla zwyk³ych 
œmiertelników jest nad wyraz niezrozumia³y,  a poniewa¿ duchowe Dzie³o Kap³ana Niebieskiego
zawiera  ju¿  z  6000  stron,  to  przecie¿  trzeba  na  to  wiele  lat,   aby   to   wszystko  wch³on¹æ 
w  duchu  niezast¹pionego  Pana naszego. Sam Ojciec widzi, ¿e musia³am otworzyæ siê w du¿ym
procencie,  g³ównie  poprzez  moj¹  stronê  internetow¹ na ca³y zniewolony œwiat,  bo nie mia³am
wyjœcia,  bo  nikt  nie  uwierzy³by  mi,  ¿e  prowadzê  tak  wielkie  nadprzyrodzone  dzie³o,  które
skierowane   jest   do   ca³ej  ludzkoœci  i  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ.  Drogi  Ojcze  Œwiêty
Franciszku  jesteœ  nieomylny  je¿eli  chodzi  o  sprawy  wiary  i  moralnoœci,   i   nie  mo¿esz  te¿
wydaæ   ¿adnego   werdyktu   na  temat  mojej  nadprzyrodzonej  misji  bez  procesu  badawczego
tym  bardziej,  ¿e  nie  zapozna³eœ  siê  z  ni¹  i  jak  na  razie  nie  znasz  siê  na  niej,   bo  na  ni¹ 
potrzebny  jest  sztab  paru  wybitnych  teologów,  którzy  i  tak  w  pe³ni  czasów bêd¹ powo³ani, 
aby  to  wszystko  przebadaæ  i  to  co  do  ka¿dej  litery  S³owa  Bo¿ego.  Moja  heroiczna  walka
o   otwarcie   przewodu   badawczego   duchowego   Dzie³a   Niebios   bêdzie   trwa³a   do  koñca 
¿ycia  mego,   bo   wiadomo,  ¿e  ostateczny  werdykt  jego  zapadnie  wiele  lat  po  œmierci  mej.
Duchowe  Dzie³o  Najœwiêtszego,  które  odwiecznie  by³o  zaplanowane  na  duszê  m¹  wchodzi 
w zakres katolickiej wiary,  tak¿e  powinnam  mieæ  ju¿  wyznaczon¹   a u d i e n c j ê   u  Waszej
Eminencji tym bardziej, ¿e Wasza Eminencja ma na celu dobro i czeœæ Chrystusowego Koœcio³a.

Nauczyciel  Niebieski  nauczy³  mnie  cierpliwoœci  i  wytrwa³oœci  w  wykonywaniu  woli 
Swej,  tak¿e  w  wielkiej  wiernoœci  i  pokorze realizujê j¹ tym bardziej, ¿e nieustannie przynagla
mnie  mi³oœæ  Ukochanego,  który  jest  centrum  ¿ycia  mego,  i  bez  którego  nie  mogê  ju¿ ¿yæ.
Na   mojej   drodze   œwiêtoœci   nigdy   nie   dam   zwyciê¿yæ   siê   z³u,   tak¿e  zawsze  z³o  bêdê 
dobrem  zwyciê¿aæ   (Rz 12, 21 ),  co  widaæ  to  bardzo  wyraŸnie  chocia¿by  w  tym  wzglêdzie,
¿e wcale nie reagujê na “ olewane ” moje tak wartoœciowe duchowe przesy³ki przez Kongregacjê 
Nauki Wiary w sprawie nadprzyrodzonej misji mej.  Wszystko  wykonujê  zgodnie z wytycznymi
Boskiego  Oblubieñca  czyli  pragnienia  Ukochanego  sta³y  siê  moimi  pragnieniami,   o   czym
On  bardzo  dobrze  wie,   dlatego   te¿  nad  wyraz  wspiera  mnie  w  mojej  s³aboœci,  abym  jak
najgodniej  odpowiada³a  na  wyzwania  naszych  wspó³czesnych  czasów.  

Moje  tak  liczne  ignorowane  przesy³ki  do  Waszej  Eminencji,  jak i Kongregacji Nauki
Wiary  wskazuj¹  wyraŸnie,  ¿e odmawiane jest mi cz³owieczeñstwo czyli negowana jestem wraz
z  najwa¿niejszymi  przykazaniami Jezusa (u¿y³am tutaj trochê parafrazy z m¹drego zdania, które
Wasza Eminencja wypowiedzia³a na jednej ze swojej homilii).  Mam  g³êbok¹ nadziejê, ¿e po tej 
wysy³ce  nie  bêdê  ju¿  wiêcej  ignorowana  i  otrzymam konkretny list z dat¹ audiencji u Waszej
Œwi¹tobliwoœci,  i czekam na tak wa¿n¹ wiadomoœæ w rzeczy samej od samego pontyfikatu Ojca. 
Na  rêce  Waszej  Eminencji  wysy³am  dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe CD - R, na których 
w  programie  PDF  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  naszego,  ponadto kopiê listu skierowanego
do  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  abp.  Luisa  Francisco  Ladaria  Ferrera,  i  gdy tylko na
poczcie  otrzymam  dowód  nadania  wysy³ki  do  Watykanu,  to  te  dwa  listy znajd¹ siê równie¿ 
na  internetowej  stronie  mej,  która  przekroczy³a  ju¿  prawie  480 000  odwiedzin.

       Szczêœæ  Bo¿e !  
                Anna  Aniela  Flak 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

