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            Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Szanowny   Ojcze   mimo  14 - letniej   niekatolickiej  i  nieludzkiej  ju¿  ciszy  ze  strony

Stolicy  Piotrowej  na  duchowe  Dzie³o  Bo¿e  w wielkim pos³uszeñstwie, pokorze i cierpliwoœci 
z a k o ñ c z y ³ a m   go  co  do  ka¿dej  litery  S³owa  Bo¿ego  i  napisa³am  jeszcze  o s t a t n i ¹ 
ksi¹¿kê  sk³adaj¹c¹  siê  z  7-miu rozdzia³ów, która zawiera 77 stron, a tytu³ jej brzmi: “Wszystko
wykona³o  siê  zgodnie  z  odwiecznym  planem  Bo¿ym.”    Ignorowanie    moich   tak   licznych 
duchowych  przesy³ek  do  duchowieñstwa  w  sprawie  odwiecznego  mojego  powo³ania jedynie
zagrzewa³o  mnie  do  walki,   abym   tylko  mog³a  wykonaæ  wolê  Bo¿¹  w  stosunku  do  duszy
mej  tym  bardziej,   ¿e   zadanie   mia³am  bardzo  u³atwione,  bo  przecie¿  s³ucha³am  nie  ludzi, 
którzy  absolutnie  nie  znaj¹  siê  na  Dziele  Pana  naszego,  jedynie tylko Boskiego Oblubieñca, 
który  mi³oœci¹  Sw¹  dotyka³  serca  mego i duszy mej,  dlatego te¿ wzmocniona w Nim mog³am
pokonaæ  wszystkie  poprzeczki  i  upokorzenia  tego  zdeprawowanego  œwiata,  który tak bardzo 
karze  ludzi  za  dobro,  jak  i  za  ujawnianie  niewygodnych  i  zbyt  hañbi¹cych  prawd.

Ta  moja  52-ga  wysy³ka  do Watykanu  w  sprawie  mojej nadprzyrodzonej misji zbiega
siê  z  zakoñczeniem  mojej  33-ciej  duchowej  ksi¹¿ki  na  intencjê  33-ech lat Jezusa Chrystusa, 
który  spêdzi³  na  tej  grzesznej  ziemi,   tak¿e   wiêcej   ju¿   ksi¹¿ek  nie  bêdzie,  bo  nie  mam
ju¿  wiêcej  nic  do  powiedzenia,  bo  wszystko  zosta³o  wypowiedziane  w  Boskim Oblubieñcu 
tak  jak  On  dawniej  rzek³  cyt.:  “ Wszystko  ju¿  powiedzia³em  przez  S³owo,  bêd¹cym  moim 
Synem  i  nie  mam  ju¿  innego  S³owa  i  Jego mamy s³uchaæ ” (Mt 17, 5).  Obecnie  mam 66 lat 
czyli  dwa  razy  po  33,  to  tak  jakby  dwa  ¿ycia  na  ziemi  Pana  naszego i  mimo, ¿e w chwili 
urodzenia   powo³ana   by³am  do  duchowego  Dzie³a  Jego,  ale  moja  najwiêksza intensywnoœæ 
w  Chrystusie  przypada  tak  naprawdê  na  33 lata  czyli  po³owê  mojego  ¿ycia. Od dzieciñstwa 
dusza  ma  pojona  by³a  ogromem  ³ask  Bo¿ych  ze  œwiata  wielowymiarowego,  które  znajduj¹ 
siê  poza  nasz¹  zmys³owoœci¹,  i  które  absolutnie  nie  podpadaj¹  pod  ¿adne  pojêcia   czy  te¿ 
formy,   których   mia³am   w   swoim  ¿yciu  nie  setki,  ale  tysi¹ce,  tak¿e  nie  bêdê  za  ka¿dym 
razem  o  nich  pisa³a,   bo   przecie¿  trzeba  siê  z  nimi  zapoznaæ  czytaj¹c  wnikliwie  najpierw 
wszystkie  moje  duchowe  listy,  a  nastêpnie  duchowe  ksi¹¿ki.    

W   duchowym   Ogrójcu   Ukrzy¿owanego   dotyka³am  odrobinê  cierpieñ  Ukochanego, 
dziêki   któremu  stawa³am  siê  coraz  bardziej  mocniejsza  i  odwa¿niejsza  przy  jednoczesnym
pisaniu w Nim duchowych ksi¹¿ek,  które zakoñczy³am pisaæ za wstawiennictwem Niepokalanej,
a   oto   tytu³y   tych   ksi¹¿ek:   ¡  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 ),
¡ Zdobywanie  mistycznego  szczytu  Góry  Karmel ¢  ( 9  czêœci )   oraz   “ Wszystko  wykona³o 
siê  zgodnie  z  odwiecznym  planem  Bo¿ym ”,   o   której   wy¿ej   wspomnia³am.  Na  duchowe 
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Dzie³o   Mistrza   Niebieskiego   wchodzi   równie¿   ogromna   seria   duchowych   listów,  które
wys³a³am  do  duchowieñstwa  pisanych  bardzo czêsto  w   formie  artyku³ów  czy te¿ publikacji,
tak¿e  s¹  to  dodatkowe  ksi¹¿ki,  do  Ciebie  Ojcze  to  ju¿  jest  jedna  ksi¹¿ka,  do poprzednika
Twego Benedykta XVI-go, emeryta to druga ksi¹¿ka,  do  Kongregacji  Nauki  Wiary  to trzecia
ksi¹¿ka.   Na   czwart¹   ksi¹¿kê  sk³adaj¹  siê  listy  do  polskiej  i  waszyngtoñskiej  Nuncjatury,
Przewodnicz¹cego   Episkopatu   Polski,   paru   wa¿niejszych   ksiê¿y  biskupów,  arcybiskupów
i  kardyna³ów  oraz  dwóch  sióstr  zakonnych.  Pi¹ta ksi¹¿ka to listy do Pentagonu, paru redakcji 
oraz  inne  wa¿ne  listy,  które  umieszczone  s¹  w  Dziele  Bo¿ym.  Do  tego   te¿  do³¹czy³abym 
listy   otrzymywane   i   wysy³ane   do   najs³ynniejszych  naukowych  jednostek  i  uniwersytetów 
g³ównie  amerykañskich  i  kanadyjskich,  kiedy  to  póŸniej  naukowo  p³ywa³am po oceanach na
wybitnie  naukowych  statkach.    Do   tej   ksi¹¿ki  doda³abym  równie¿  mój  skromny  naukowy 
dorobek  do  1992  roku,   kiedy   to  pracowa³am  w  re¿imowej  uczelni  w  Szczecinie  i  by³am 
wspó³autork¹   piêciu   publikacji   i   swojej   jako   szóstej   publikacji  odnoœnie  opublikowania 
w   s³ynnym   Ossolineum   mojej    doktorskiej   pracy.   Szósta    ksi¹¿ka   to   listy   skierowane 
i  otrzymywane  od  Centralnej  Komisji  do  Spraw  Stopni  i  Tytu³ów  oraz  wa¿nych  urzêdów,
i   to   nie   tylko   z   Polski,   kiedy   to   w   re¿imie   komunistycznym   i   postkomunistycznym 
bezowocnie  dochodzi³am  praw  swych  zwi¹zanych  z  bezprawnym  nie  nadaniem  mi  stopnia 
doktora,   który  11. 07. 1985 r.  obroni³am  przy  pe³nym  wymaganym  kworum,  lecz  nie¿yj¹cy 
pseudonaukowiec  Aleksander  Winnicki  nie  bra³  udzia³u  w  g³osowaniu  mimo, ¿e by³ na nim, 
aby  zabrak³o  jednego  g³osu  czyli  dopuœci³  siê  przestêpstwa.   Za  trzy  miesi¹ce  9.10.1985 r.
zwo³ano  drugie  g³osowanie, gdzie komisja w zupe³nie innym sk³adzie, bez dwóch recenzentów,
którzy   jako   jedyni   najbardziej  znali  siê  na  pracy  wprowadzi³a  w  realizacjê  perfidny  plan 
Winnickiego,  który  w  rzeczy  samej  by³  narzêdziem  w  rêkach  Boga  tak  jak dawniej Judasz,
i  ta  moja  krzywda  moralna   sta³a   siê   k a m i e n i e m   w ê g i e l n y m   duchowego  Dzie³a
Bo¿ego,   który   odwiecznie   zaplanowany   by³   na   duszê   m¹.     Siódma    ksi¹¿ka   tak   jak
poprzednia   równie¿    dotyczy   tego   kamienia   wêgielnego,   kiedy   to  od  20. 10. 2014 r.  do 
6. 12. 2017 r.   w   obecnym   lewicowo - liberalnym   re¿imie  wysy³a³am  i  otrzymywa³am  listy
g³ównie   od   Centralnej   Komisji   do   Spraw   Stopni   i   Tytu³ów,   Prokuratur,  Rady  Europy
i  Europejskiego  Trybuna³u  Praw  Cz³owieka.   Do   Dzie³a   Kap³ana   Niebieskiego  trzeba  te¿
do³¹czyæ  moj¹  pracê  magistersk¹  i  doktorsk¹   czyli   s¹   to   dwie   dodatkowe   ksi¹¿ki  czyli
razem  dziewiêæ  ksi¹¿ek  i  doliczaj¹c  te  33 duchowe ksi¹¿ki,  to  razem  jest  42 ksi¹¿ki, które
by³y  potrzebne,   aby   by³   wype³niony   testament   Stwórcy   wzglêdem   duszy  mej,  a  tak  na
marginesie   dodam,   ¿e   na   ca³e   duchowe   Dzie³o   Bo¿e,   które   mieœci  siê  w  komputerze 
i   zawsze   wysy³am   do   Watykanu   zawarte   jest,   dziêki   tej   ostatniej   skoñczonej  ksi¹¿ce 
w  42 - ch  tematycznych  folderach. 

W  sprawach  Bo¿ych  wszystko  chodzi parami i zwi¹zane jest mistycznymi  ³añcuchami, 
i  tak  np. na rozkaz Pana naszego 25.05.2019 r.  definitywnie zakoñczy³am umieszczanie swoich 
komentarzy  na  YouTube,  o  czym  mówi  nawet  artyku³ w punkcie 128 na internetowej stronie
mej,   która   przekroczy³a  ju¿  prawie  530 000  odwiedzin,  natomiast  kilkanaœcie  dni  póŸniej 
13.06.2019 r.  w  drugie  objawienie  Matki  Bo¿ej  w  Fatimie  z  1917 r.  oraz  w  Œwiêto Jezusa
Chrystusa   Najwy¿szego  i  Wiecznego  Kap³ana   definitywnie    z a k o ñ c z y ³ a m    duchowe 
Dzie³o  Bo¿e,  co  jest  wielkim  znakiem  czasu. 
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D r o g a    E m i n e n c j o   ani   za  pontyfikatu  Papie¿a  Benedykta  XVI - go,  emeryta
ani  te¿  za  pontyfikatu  Waszej  Œwi¹tobliwoœci  nie  mogê  przedostaæ  siê  z  Dzie³em  Bo¿ym,
które w rzeczy samej ma ju¿ wiêcej  jak  8 000 stron z tym,  ¿e w samym komputerze jest wiêcej
jak  7 000 stron,  a  ponadto  bez  ¿adnego odzewu 26.08.2011 r.  wys³a³am 250 najwa¿niejszych 
dokumentów  na  375  stron   do   Kongregacji   Nauki  Wiary  na  rêce  kard.  Williama  Josepha 
Levady,  kiedy  on  by³  Prefektem.  Nie  mo¿e  Wasza  Eminencja, ani te¿ osoby odpowiedzialne
za  korespondencjê  bez  zapoznania  siê  z ca³¹ moj¹ nadprzyrodzon¹ misj¹ pisaæ na odczepnego
jakieœ tam swoje bzdurne przemyœlenia,  tylko  nale¿y powo³aæ kompetentnych duchownych, aby
wczytywali  siê  w  moje  duchowe  wypiski,  aby nastêpnie móg³ rozpocz¹æ siê proces badawczy 
misji  mej.  Duchowe  Dzie³a  Boskiego  Odkupiciela,  które  prowadzi³am  za  wstawiennictwem 
Ró¿y  Duchowej  Maryi  w  wolnoœci  Ojca  Przedwiecznego  naznaczone przez Ducha Œwiêtego
dobieg³o   ju¿   k o ñ c a   i   to  za  ¿ycia  mego,  i  co  ja  ju¿  mia³am  zrobiæ  to  ju¿  wykona³am
i   to   w   odwadze   i   cierpliwoœci   wœród   œwiêtych   znaków  czasu,  aby  œwiat  uwierzy³  mi,
¿e  zosta³am  pos³ana  przez  Umi³owanego,  w  którym  jako  jedynym zawsze pok³adam ufnoœæ,
który   przecie¿  nigdy  nie  opuszcza³  i  nie  opuszcza  mnie,   dlatego   te¿   nie   podejmowa³am
w  Nim  ¿adnego  ryzyka,   bo   Wszechmocny   zagwarantowa³   mi   zwyciêstwo,  tak¿e  zawsze 
by³am  bezpieczna  w  Nim  mimo  mojej  bezsilnoœci,  nicoœci  oraz  tak licznych sta³ych chorób,
których  najwa¿niejsza  dokumentacja  wynosi  tak  mniej  wiêcej  50  stron.  

Na  mojej  tak  wyboistej  drodze  krzy¿owej tylko dziêki Boskiemu Oblubieñcowi moc¹
Jego  wykona³am  ca³kowicie  wolê  Jego,  tak¿e  nigdy  nie da³am siê zaœlepiæ przez z³oczyñców
z³a,  którzy  pragnêli  w  tej  mojej  s³aboœci  wtr¹ciæ  mnie do swoich szamb bezprawia i œmierci, 
abym  by³a  pozbawiona  ³ask  Bo¿ych,  ale  Umi³owany   zawsze   wyzwala³  mnie  z  side³  ludzi
przewrotnych,  abym  w  Duchu  Œwiêtym  mog³a  wykonaæ  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê, któr¹
od  samego  pocz¹tku  nad  wyraz  ukocha³am,  bo  dziêki  niej  ¿ycie  moje nigdy nie by³o pustk¹
i  nicoœci¹,  bo  by³o  nad  wyraz  w  Chrystusie  ubogacone,  ¿e ju¿ za ¿ycia przebywam odrobinê
w  Przedsionku  Nieba.  Poprzez  modlitwê  duchow¹  i  pisan¹  bardzo  ³¹czy³am siê z Pasterzem
Niebieskim  i  pod  wp³ywem  ³ask  Jego  dokona³am  rzeczy  wprost  niemo¿liwych,  bo przecie¿
zakoñczy³am  duchowe  Dzie³o  Jego,  dla  którego  ca³kowicie  poœwiêci³am  ¿ycie  swe wiedz¹c
w  Nim,  ¿e  ono  uzdrowi  i  odnowi  Koœció³  Jego.

Dziêki  Matce  Mi³osierdzia  Maryi  wesz³am  w  drogocenn¹ mi³oœæ zmartwychwsta³ego
Pana  naszego,   dziêki   któremu   pokonujê   dos³ownie   wszystko  przy  jednoczesnym  syceniu
siê  niepojêtoœciami  Jego,  które  przenikniête  s¹  nadprzyrodzonym  œwiat³em  i  pokojem Jego.
Dziêki okazanemu wielkodusznemu mi³osierdziu  przez  Boskiego Odkupiciela  w y k o n a ³ a m
odwieczne  pos³anie  Jego,  które  tak  nad  wyraz  m¹drze  zosta³o zaplanowane, aby poprzez nie
zosta³a  ukazana  Chwa³a  Niebios,   dlatego   te¿   w   tak   wielkim  powo³aniu  s³ucha³am  tylko
Kapitana  Niebieskiego,   tak¿e   moja   rola   w   rzeczy   samej   by³a   i   jest   bardzo  ³atwa,  bo 
wykonujê  tylko  rozkazy  Umi³owanego,  nad  którymi  On  i  tak  czuwa,   a   w   razie  potrzeby 
wszystko  koryguje  i  naprowadza  na  drogi  Swe.  Mimo  mojej  grzesznoœci  zosta³am wybrana 
przez  Stwórcê  i  pos³ana  na  narody  œwiata,  aby  po  raz  kolejny daæ œwiadectwo o duchowym
œwiecie,   który   tak   bardzo  odrzucany  jest  przez  czcicieli  bezprawia,  œmierci  i  nicoœci  nad 
nicoœciami,  którzy  nigdy  nie  uznaj¹  prawdziwej  argumentacji,  dlatego  te¿  na potêgê niszcz¹ 
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k³amstwami,  nieludzkimi  dzia³aniami  i  fa³szywymi  wyrokami  niewygodnych  ludzi.

Jako  ¿ywy  cz³onek  katolickiego  Koœcio³a  zawszy  by³am  i jestem otwarta na dzia³anie
Ducha  Œwiêtego,  dlatego  te¿  w  swoim  odwiecznym  powo³aniu  mia³am za nic zniewolonych
oligarchów  tego  œwiata,  do  których  niejednokrotnie  wysy³a³am  listy  w  sprawie  fundamentu
wêgielnego   z   9. 10. 1985 r.   nadprzyrodzonej   misji  mej,  bo  przecie¿  oni  jako  wiêŸniowie
wypaczonych   praw   i   idei   zawsze   wszystkie   niewygodne   sprawy   uœmiercaj¹   w  swoich
zatrutych   mogi³ach,   które   po   latach   czasami  s¹  “ ekshumowane ”  tzn.  dok³adnie  badane,
jak  np.  zbrodnia  katyñska.   Nigdy   te¿   nie   reagowa³am  na  zmys³owych  kap³anów  i  ludzi,
którzy  oszczerstwami   i   nieludzkimi  dzia³aniami  pragnêli  zniszczyæ  mnie  doszczêtnie  wraz 
z   moj¹   nadprzyrodzon¹   misj¹,   poprzez   któr¹   przecie¿  g³oszê  zmartwychwsta³ego  Jezusa
Chrystusa  bêd¹c  tylko  pos³uszna  Jemu  Jedynemu,  i  dziêki  któremu jestem w stanie pokonaæ 
ca³y  œwiat,   aby  tylko  wype³niæ  wolê  Jego,   która   odwiecznie   by³a  zaplanowana  na  duszê 
m¹,   któr¹   w   rzeczy   samej  na  obecnym  etapie  mojej  drogi  krzy¿owej  wype³ni³am  co  do
ka¿dej litery S³owa Bo¿ego.   P r a g n ê   dodaæ,  ¿e  te  wszystkie  moje  bolesne doœwiadczenia,
które  niejednokrotnie  odchorowywa³am  mia³y  drogocenn¹  moc,  bo  dusza  ma  coraz bardziej 
upodabnia³a  siê   do   Wszechpotê¿nego,   który   tak   bardzo   wynagradza³   j¹   w   Sobie.  Tak 
szczerze   mówi¹   po   tych  wszystkich  bolesnych  ciêciach  zadanych  przez  najprzeró¿niejszej
maœci  nikczemników  by³am  zawsze  mocniejsza  tym  bardziej,  ¿e  Stwórca  nad  wyraz czêsto
ubogaca³  i  ubogaca  ¿ycie  me  nieprawdopodobnymi  ³askami Swymi, tak¿e szybko podnosi³am
siê  z  pado³u  boleœci  i  rozpaczy,   aby  dalej  w  wielkiej  odwadze  iœæ  za  Ukrzy¿owanym,  od 
którego  przecie¿  zale¿y  powodzenie  ca³ej  mojej  nadprzyrodzonej  misji.    

S z a n o w n y     P a s t e r z u     K o œ c i o ³ a     K a t o l i c k i e g o    to    jest    wprost
nieprawdopodobne,  ale  prawdziwe  co widaæ to po ignorowanych moich 14-letnich przesy³kach
do  Watykanu  w  sprawie  Dzie³a  Bo¿ego,   ¿e   obtoczona   jest   Wasza  Eminencja  kap³anami
ob³udnikami,  którzy  pozbawieni  s¹  Ducha  Œwiêtego,  dlatego  te¿  non-stop  uœmiercaj¹  moje 
duchowe  listy,   aby  one  tylko  nie  zosta³y  przet³umaczone  i  nie  trafi³y  w  rêce  Wasze,  a  ja 
w  tym  miejscu  odezwê  siê  do  Waszej  Œwi¹tobliwoœci  s³owami Waszymi nieco zmienionymi 
czyli  parafraz¹,  które  wypowiedziane  by³y  na  jednej  z  Waszych tak licznych homilii, ¿e nikt
w  ¿yciu  nie  zaneguje  mi  tego,   co   widzia³am,  dotyka³am  i  do  czego  zosta³am  odwiecznie
powo³ana,  tak¿e  za  nic mam  judaszowskich  kap³anów,   którzy  na  si³ê  szukaj¹  kompromisu
z  grzesznym œwiatem staj¹c siê niewolnikami pieni¹dza, ambicji, zniewolonych praw i ideologii.
W  swoim  ¿yciu  wiele  wycierpia³am,  a  na  obecnym  etapie  mojej  drogi  œwiêtoœci to w³aœnie
przez  duchownych  z  Watykanu,   którzy   tak   bardzo  “ olewaj¹ ”   moje   duchowe   przesy³ki,
ale  zawsze  w  wolnoœci  Zbawiciela  cierpia³am  i  radowa³am  siê  w  Nim  daj¹c  prowadziæ siê
drogami  Jego,  dlatego  te¿  tak  wiele  dokona³am  w  Dziele  Jego,  które obecnie zakoñczy³am.
Gdy  piszê  o  cierpieniach,  to  nie  znaczy,  ¿e  siê  skar¿ê,   bo   przecie¿  bardzo  dobrze  wiem,
¿e   b³ogos³awiona   jestem,   je¿eli   ur¹gaj¹  mi  i  przeœladuj¹  mnie,  i  gdy  z  powodu  Imienia
Pana   naszego   k³amliwie   wszystko  Ÿle  mówi¹  o  mnie  ( Mt 5, 12 ),   jedynie  tylko  sk³adam 
œwiadectwo  nadprzyrodzonej  misji  mej   i  w  rzeczy  samej  przesz³oœæ  mam  zawsze  za  sob¹
wed³ug  s³ów:  “ Ktokolwiek  przyk³ada  rêkê  do  p³uga,   a   wstecz  siê  ogl¹da,   nie  nadaje  siê
do  królestwa  Bo¿ego ”  ( £k 9, 62 ). 
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W   odwadze,   prawdzie  i  mi³osierdziu  Ojca  Przedwiecznego  przez  Jezusa  Chrystusa 
w  Duchu  Œwiêtym  za  wstawiennictwem  Najœwiêtszej  Maryi  Panny  z a k o ñ c z y ³ a m  i  to
za  ¿ycia  swego  duchowe  Dzie³o  Niebios,  podczas  prowadzenia którego przez nikczemników 
by³am  nieludzkimi  dzia³aniami  i  nieparlamentarnymi  s³owami  niszczona, abym tylko umar³a,
bo  przecie¿  niewygodna  prawda  ich  powala³a  i  nad  wyraz  uwiera³a,   i   w   dobie  internetu 
niejednokrotnie   mocnymi   s³owami   przesi¹kniêtymi   prawd¹  nie  tylko  tak¹  zwyk³¹  ludzk¹, 
ale   i   Bo¿¹   nie  ba³am  siê  w  Bogu  przemawiaæ   do   ca³ej   ludzkoœci  poprzez  moj¹  stronê 
internetow¹,  jak  i  komentarze,  które  najpierw  umieszcza³am  na  katolickich  portalach  przez 
3  lata,  a  póŸniej  na  YouTube  przez  6  kolejnych  lat  czyli  9  lat  udziela³am siê w internecie
dla  dobra  kultury  prawdy,  sprawiedliwoœci  i  ¿ycia  oraz  katolickiego Koœcio³a Pana naszego. 

S z a n o w n a   E m i n e n c j o   jestem  pewna,   ¿e   w   obliczu  zakoñczonego  Dzie³a
Bo¿ego  nareszcie  bêdzie  reakcja,   bo   przecie¿   nie   do³¹czy  Wasza   Eminencja   do   ksiê¿y 
ob³udników,  którzy  nie  maj¹c  ducha rozeznania w zmys³owym duchu swym latami ignorowali 
moje  duchowe  przesy³ki  uwa¿aj¹c  siê  za  bo¿ków,  abym  oddawa³a  im  czeœæ tak jak dawniej 
Izraelici   oddawali   czeœæ   ulepionemu   z³otemu   cielcowi,   co   wiemy  o  tym  bardzo  dobrze 
z  Pisma  Œwiêtego.   W   duchowym   Dziele   Bo¿ym   by³am   nad   wyraz   cierpliwa   w   Ojcu
Przedwiecznym,  który  od  samego  urodzenia przygotowywa³ mnie do Dzie³a Swego i wliczaj¹c
równie¿  sam¹  realizacjê  jego,  to  zajê³o  Mu  to  wiêcej  czasu  ni¿ przeprowadzenie Izraelitów
do  ziemi obiecanej,  do  której  szli  przez  40  lat,  kiedy  to  byli  wyzwoleni z czterechsetletniej
niewoli.   Za  pomoc¹  S³owa  Bo¿ego  zawartego  w  Œwiêtej  Ewangelii  Boskiego  Odkupiciela
oraz   trzech   sakramentów,   które   s¹   sakramentami   wtajemniczenia  chrzeœcijañskiego  przy
pomocy  dzie³  wielkich  mistyków, œwiêtych i ojców katolickiego Koœcio³a za wstawiennictwem 
Niepokalanej  we  Wszechmog¹cym   wykona³am   w   ca³ej  pe³ni  duchowe  Dzie³o  Bo¿e,  do 
którego  zosta³am  odwiecznie  wybrana,  tak¿e  obecnie  interwencja  nale¿y  jedynie do Samego
Boskiego  Oblubieñca,  który  dobrze  wie,  ¿e  zabiegam  jedynie  o  pokarm  wieczny  dla duszy
mej,  który  zawarty  jest  w  Nim  ( J 6, 27 ).

W    obliczu    z a k o ñ c z o n e g o    duchowego   Dzie³a   Bo¿ego   powinnam   obecnie
otrzymaæ   odpowiedŸ,    ¿e    nareszcie    Dzie³o    Bo¿e   jest   ju¿   czytane,    bo   je¿eli   chodzi 
o   audiencjê,   to  ju¿  z  góry  wiem,   ¿e  za  pontyfikatu  Waszej  Eminencji  nie  doczekam  siê 
jej.   Najwa¿niejsze   jest   to,   ¿e   wype³ni³am   wolê   nie   swoj¹,  ale  Samego  Stwórcy,  który 
w   najciemniejszych   nocach   wiary   i   ducha   Sam   dzia³a³   w   nich   przeprowadzaj¹c  mnie 
niewidzialnymi  drogami  Swymi,   abym   mog³a   zrealizowaæ   testament  Jego  w  stosunku  do 
duszy  mej.  Do  listu  do³¹czam  kopiê  listu skierowanego do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary
abp.  Luisa  Francisco  Ladaria  Ferrera   oraz   dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe  CD - R, na
których  w  programie  PDF  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  naszego.    

         Szczêœæ  Bo¿e !  
                               Anna Aniela Flak

J e z u    u f a m   T o b i e,   ¿e   zmi³ujesz  siê  nad  nêdzn¹  dusz¹  moj¹  i  za  przyczyn¹
Œwiêtego  Ducha  Twego  przemienisz  serca  wszystkich  kap³anów,   którzy   bêd¹  rozpatrywaæ
Dzie³o  Twe,  poprzez  które  w  du¿ym stopniu odnowi siê oblicze tej grzesznej ziemi. A m e n !
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