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W³ochy,  Rzym 

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi  Kardynale !  26 sierpnia  2010 roku  wys³a³am  do  Waszej Szanownej Eminencji 
duchowy   list  ( kopia   w  za³¹czeniu )   z   proœb¹   o   otwarcie   przewodu   badawczego  mojej 
nadprzyrodzonej misji,  któr¹  prowadzê  prawie  ca³e  ¿ycie  swoje  w  Trójjedynym  Bogu,  i tak
szczerze  mówi¹c  nie  dziwiê  siê,  ¿e  jeszcze  nie  zosta³  otworzony  jej  przewód,  bo  ona  nie 
by³a  zbyt  dobrze  dopracowana,  a  w  obecnej  dobie  czasu  wszystko  nie  tylko doszlifowa³am 
na   miarê   swoich   mo¿liwoœci,   ale   nawet   napisa³am   now¹  duchow¹  ksi¹¿kê  pt. : ¡ ¯ycie 
mistyczne   Anny   Flak   na   ciernistej   i   mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  ¢,  czêœæ  5 - ta,   aby  nie 
by³o   cienia   w¹tpliwoœci   w   tak  niezmiernie  trudnym  duchowym  Dziele  Pana  mego,  które 
odwiecznie  zosta³o  zaplanowane  na  duszê  m¹.
 

Jeszcze  raz  przypomnê,  ¿e  moja  nadprzyrodzona  misja  przedstawiona  jest  w 19 - tu
mistycznych    ksi¹¿kach   pt.:   ¡  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) 
oraz  ¡ ¯ycie  mistyczne  Anny  Flak  na  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  ¢  ( 5 czêœci ).

Kap³an   Niebieski  ca³e  ¿ycie  moje  przygotowywa³  duszê  m¹  do  duchowego  Dzie³a 
Swego,   aby  ona  jak  najgodniej  wykona³a  go,   dlatego  te¿  robiê  wszystko  to,   co  w  mocy 
mej,  aby tylko wype³ni³a siê wola Jego we mnie.  Przez  wiele,  wiele  lat  moja  nadprzyrodzona 
misja  realizowana  by³a  w  milczeniu  i  ukryciu,  tak¿e  by³   czas  g³êbokiego milczenia, a teraz
z  woli  S³owa  Wcielonego  przyszed³  czas  mówienia,   aby   mog³o  dope³niæ  siê  Dzie³o  Jego 
poprzez   otwarcie   przewodu  badawczego  w  Kongregacji  Nauki  Wiary  zanim  ono  zostanie 
przekazane  ca³emu  grzesznemu  œwiatu.   Dzie³o   Pana   mego   wyros³o   niespodziewanie  tym 
bardziej,   ¿e   ono   ju¿   jest   gotowe,   a   ogrom  widzialnych   znaków   czasu   w   nim,   które
potwierdzaj¹   istnienie    niewidzialnego   Stwórcy   oœwieci   rozum   m¹droœci¹   Pana  naszego 
wszystkich  badaj¹cych  go.

Z   pomoc¹   Boskiego   Oblubieñca   duchowe    Dzie³o   Jego  przekazujê  w  dostêpnym 
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i   w   zrozumia³ym   œwietle,   aby   nikt   nie   pos¹dzi³   mnie  o  jakiekolwiek  niedorzecznoœci,
dlatego   te¿   poprzez  walkê  i  cierpienie  muszê  obroniæ  je  na  Chwa³ê  Ukochanego,  i  moja 
rola  na  ziemi  skoñczy  siê  wówczas,   gdy   rozpocznie  siê    p r o c e s    b a d a w c z y    jego 
w  Kongregacji  Nauki  Wiary  w  Stolicy  Piotrowej.

Mistrz  Niebieski  umocni³  mnie  w  Krzy¿u  Swym,  tak¿e  wzmocniona  w Nim czyniê
co   mogê,  i  co  w  mocy  mej,   aby   jak  najlepiej  dopracowaæ  i  dokoñczyæ  duchowe  Dzie³o
Jego,   które   przecie¿  niejednokrotnie  zosta³o  pob³ogos³awione  i  namaszczone  przez  Niego,
czego  dowodem  s¹  miêdzy  innymi  tak  liczne  œwiête  znaki  czasu,  które  potwierdzaj¹  moj¹
nadprzyrodzon¹  misjê.  Duchowe  Dzie³o  Pana  mego  dokonuje  siê  przez  Niepokalan¹,  która 
duszê  m¹  jako  byt  duchowy,   niematerialny,  pozaczasowy  wprowadzi³a  w  Morze  Wiecznej 
Szczêœliwoœci,   tak¿e   ona  zanurzona  w  g³êbinach  Najœwiêtszego  rozkoszuje  siê  aromatami 
i  tajemnicami  Jego,  które  zupe³nie  s¹  obce  dla  przemijaj¹cej  doczesnoœci.

Na   mojej   drodze   œwiêtoœci   uczestniczê  w  wewnêtrznym  ¿yciu  Boskiego  Mistrza, 
który   poci¹gn¹³   duszê   m¹   do  ca³kowitej  jednoœci  ze  Sob¹,  dlatego  te¿  On  obdarowa³  j¹
tak   niezwyk³ymi   ³askami,   ¿e  we  œnie  ona  tak  czêsto  przekracza  w  Nim  czasoprzestrzeñ, 
i   poznaje   w   Nim  niepojêtoœci   Jego,   które   przekraczaj¹   mo¿liwoœci  poznawcze  naszego
ograniczonego   rozumu,   który  nie  siêga  w  ponadzmys³owe,   w   ponadprzestrzenne   prawdy
wiecznej  œwiat³oœci.  W  dobie  przemocy,   gwa³tu,   k³amstwa   i   œmierci,  które  rozpanoszone 
jest   na   ca³ym   zdeprawowanym   œwiecie   Oblubieniec  Niebieski   ¡  na  mistycznym  talerzu 
serwuje  ¢  grzesznym  dzieciom  Swoim  duchowe  Dzie³o,   które   prowadzê  w  Nim,   dlatego 
te¿   jestem   wierna   woli   Bo¿ej  i  nie  zawiodê  Boskiego  Odkupiciela,  dopóki  nie  wype³niê 
wszystkiego  w  Nim,  co  On  odwiecznie  zaplanowa³  na  duszê  m¹  na wiekuist¹ Chwa³ê Sw¹. 

Na   mojej  drodze  doskona³oœci  niezale¿nie  od  nieustannych  œwiêtych  znaków  czasu,
które s¹ widocznymi latarniami potwierdzaj¹cymi moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê,  Ojciec  Niebieski 
równie¿   daje   mi   wiele   wewnêtrznych   ³ask,   ¿e   w   zjednoczeniu  mistycznym  mi³ujê  Go 
nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Jego,   a   poza  tym  podczas  snów  czasami  dusza  ma  opuszcza  cia³o 
i  lewituje  w  Bogu.   

Jeszcze  kilka  lat  wstecz  nie  mog³am  przewidzieæ,  ¿e  Niezmienny  wprowadzi duszê 
m¹  w  najpotê¿niejsze  i  najczystsze  tajemnice  Swe,  bo  to,  ¿e  we  snach  dusza ma opuszcza 
pow³okê  cielesn¹,  to  ja  ju¿  wiem  od  kilkunastu  lat,   ale   przedtem  przewa¿nie  przebywa³a
ona   w   sferach    królestwa    diabelskiego     czy     te¿    w   niepojêtych   sferach   doczesnoœci 
i   nieskoñczonoœci,    ale    dopiero    od    œmierci    Jana    Paw³a    II - go   zaczê³a   ona   bywaæ
w  Królestwie  Niebieskim,   co   zreszt¹  przepowiedzia³  jej  to  osobiœcie  Sam  Jezus  Chrystus 
o  tych  niezwyk³ych  wêdrówkach  w  zaœwiaty  Jego.

Pisemna   czêœæ   duchowego   Dzie³a   Pana  mego  jest  ju¿  zakoñczona  i  to  z  chwil¹,
kiedy   1 maja  2011 r.   bêdzie  beatyfikowany  nasz  Ojciec  Œwiêty  Jan  Pawe³  II - gi,  którego
dusza  od  samego  pocz¹tku  jest  w  Niebie,   co  na  ten  temat  pisa³am  w  swoich  duchowych
ksi¹¿kach,   bo   przecie¿  dusza  moja  kilkanaœcie  razy  widzia³a  siê  z  dusz¹   jego  w  œwiecie 
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Pana  naszego,   gdy   podczas   nocy   mistycznych   opuszcza³a   ona  w  Chrystusie  cia³o.  Ca³e 
moje   odwieczne  powo³anie  realizowane  by³o  nie  tylko  za  pontyfikatu  Ojca  Œwiêtego  Jana 
Paw³a   II - go,   ale   równie¿   poprzez  ca³y  proces  beatyfikacyjny  duszy  jego,  i  skoro  dusza 
jego   bêdzie   wyniesiona   na  o³tarze  i  zostanie  og³oszona  b³ogos³awion¹,   to  jestem  pewna, 
¿e   bêdzie   otworzony   przewód   badawczy   Dzie³a   Pana   mego   za   przyczyn¹  duszy  jego,
w³aœnie  po  beatyfikowaniu  jej  czyli  by³by  to  cud  za  przyczyn¹  duszy  jego.

Poprzez  ró¿ne  ga³êzie  filozofii,  patrystykê (dzie³a Ojców Koœcio³a), dzie³a teologiczne, 
ascetyczno - mistyczne,  a  przede  wszystkim  mistyczne,  w  powi¹zaniu z introspekcj¹ ( w³asne 
prze¿ycia )    ze    szczególnym    uwzglêdnieniem   œwiêtych   znaków   czasu,   które   zachodz¹ 
w  przemijaj¹cym   œwiecie,   a   odnosz¹  siê  do  nadprzyrodzonego  œwiata,  pod  natchnieniami 
Ducha  Œwiêtego  i  czujnym  kierownictwem  Maryi  wesz³am  w  Otch³añ  nocy  ciemnej, gdzie 
z woli Bo¿ej  przekaza³am  œwiatu  odwieczne  przes³anie,  które  zwi¹zane  jest  z  tajemniczymi 
znikniêciami bytów skoñczonych  w  œwiecie  nieskoñczonym w obrêbie Trójk¹ta Bermudzkiego 
i  w  innych  tajemnych  miejscach  na  œwiecie,  które  jest  czêœci¹  Dzie³a  Bo¿ego,  które  z tak
wielkim  namaszczeniem  prowadzê  w  Panu  naszym.

Panu   swemu   dziêkujê,  ¿e   nakaza³   mi   przeprowadziæ   koñcow¹   korektê   ¡ Dzie³a 
ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego ¢, któr¹ wykona³am z wielk¹
lekkoœci¹,  bo  po  prostu  mam  wiêksz¹  wprawê  w  poprawianiu,  i obecnie Dzie³o Jego bêdzie 
bardziej  dopracowane,  a  co za  tym  idzie  bardziej  czytelne  dla  dzieci  Jego,  które tak bardzo 
spragnione  s¹  nadprzyrodzonoœci,  która  tak  mocno  mog³aby  wkroczyæ  w  duszê  wybran¹. 

Obecnie  bardzo  intensywnie,  z  pe³nym  oddaniem  i  z  pokor¹ po parê godzin dziennie 
pracowa³am   dla   Dzie³a   Pana   mego,   które   dojrzewa  w  Nim  Samym,  a  co  za  tym  idzie 
równie¿   dojrzewa   dusza   moja  w  Nim   poprzez   œciœlejsze,   mi³osne  zjednoczenie  z  Nim, 
tak¿e  obecne  naniesione  dodatkowe   uzupe³nienia,  jak  i  ta  moja  ostatnia  mistyczna ksi¹¿ka 
dope³nia  Dzie³o  Ukochanego,   dlatego   te¿   dopiero  teraz  mogê  powiedzieæ,  ¿e  wype³ni³am 
wszystko,  co  by³o  mo¿liwe  do  wype³nienia  na  tej  ziemi  czyli  ¡ wykona³o  siê. ¢ 

Z  woli  mi³osiernego  Pana  mego   skanowa³am   wszystkie   wa¿niejsze   listy   z   mojej 
walki  o  przywrócenie  mi  stopnia  doktora  w  jêzyku  polskim,   które  umieœci³am  w  folderze
” D o k t o r a t  ”,   aby   by³   wyrazisty   wgl¹d   kamienia   wêgielnego  mojej  nadprzyrodzonej 
misji  nie  tylko  w  jêzyku  angielskim  (folder  “ email  all ”),  ale  równie¿  w  moim  ojczystym 
jêzyku.  W  folderze  ze  zdjêciami  po  wprowadzonym  nowym  folderze  z  moimi zdjêciami od 
urodzenia   do   40 - go   roku   ¿ycia,   wprowadzi³am   jeszcze   folder   z  drogimi  mi  duszami, 
których   zdjêcia   by³y   ju¿   nagrane   wczeœniej,   aby   zrobiæ   trochê  porz¹dku  w  duchowym
Dziele  Ukochanego  oraz  doda³am  jeszcze  do  niego  4 - y  drogie  mi  dusze,  z  którymi dusza 
moja  kontaktowa³a  siê,   gdy   podczas  snu  opuœci³a  ona  w  Panu  swoim  wiêzienie  cielesne, 
i  które  w  szczególny  sposób  wspomagaj¹  duszê  m¹.

Ca³a moja nadprzyrodzona misja  odbywa  siê  poprzez   M i s t e r i u m   C h r y s t u s a, 
to   jest   poprzez   Samego   Chrystusa   ( Kol  4,  3 ),    który   wzywa   duszê   moj¹   do   Siebie 
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i   domaga   siê,   aby   ona   wiernie   naœladowa³a   Go.   Z  woli   Bo¿ej   œwiat   coraz   bardziej 
przygotowany   jest   na   przyjêcie   dzie³a   ascezy  mistycznej   ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta 
Bermudzkiego,   tej   nadprzyrodzonej  tajemnicy  Bo¿ej,   która  zawarta  jest  w  Bogu,  i  której 
ka¿de   S ³ o w o   wymaga   jeszcze   g³êbszej  ciszy  ni¿  jego  sama  g³êbokoœæ.

K o œ c i ó ³,    który   jest   Chrystusem,   i   który   dziêki   Cia³u   Eucharystii   staje   siê
mistycznym  Cia³em  Chrystusa  wyda  wyrok  w  mojej  nadprzyrodzonej  misji,   która  zrodzi³a 
siê  z  Ducha  Œwiêtego,   bo  Duch  Œwiêty,   to  mi³oœæ  Ojca  i  Syna,   która  przez  Eucharystiê 
buduje  Koœció³  ³¹cz¹c  siê  w  Jedno  Cia³o  i  G³owê  ( Œw. Tomasz  z  Akwinu ).  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. 

Dusza   moja   tak   bardzo   zauroczona   jest   Boskim  Oblubieñcem,  ¿e  coraz  czêœciej
wpada   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 
tej   mi³osnej   drabinie   doskona³oœci,   która   prowadzi   duszê  moj¹  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.

Duchowe  Dzie³o  Bo¿e,   które  prowadzê  w  Ukochanym  oparte  jest  na  bezgranicznej 
ufnoœci  w  Opatrznoœæ  Bo¿¹,   dlatego   te¿   twardo   obstajê  przy  swoich  racjach,   bo  w  tym 
Œwiêtym   Dziele   nie   mo¿na   ustêpowaæ   przed   niczym   i   nikim,  tylko  przed  Bogiem,  bo 
mamy  spe³niaæ  wolê  Bo¿¹,  a  nie  ludzk¹.

Wszystkie  ci¹gi  przyczyn  i  skutków  z  mego  ¿ycia  ziemskiego  wzajemnie  na  siebie 
oddzia³ywuj¹,  i  wszystkie  skutki  ca³ego ³añcucha przyczyn s¹ sobie istotnie podporz¹dkowane 
i  wi¹¿¹  siê  z  ¿yciem  Rodziny  Œwiêtej,  tak¿e  ca³a  moja  nadprzyrodzona  misja  odbywa  siê
poprzez   cud   S³owa   Wcielonego,   Chrystusa,  który  jest  Wszystkim  ( Kol  3, 11 ),  i  z  woli 
którego  noszê  w  sobie  konanie  Jego,  wewnêtrzne stygmaty Jego na miarê swoich mo¿liwoœci 
i  swojego  czasu  ( 2 Kor  4,  10 ).

Wiem,   ¿e   mam   byæ   wzorem   samotnej   modlitwy  monastycznej,  aby  w  samotnej,
nocnej  modlitwie  Chrystusowej  kontemplowaæ  Dzie³o  Bo¿e,  do  którego  zosta³am powo³ana 
i  pob³ogos³awiona  przez  ³askê  z  Nieba,   tak¿e   poprzez  modlitwê  kontemplacyjn¹  wchodzê 
w  modlitwê  mistyczn¹  i  przekazujê ludzkoœci to,  co  odbywa siê  poza  wszelkim  poznaniem, 
pojmaniem,   poza   czasem   w   œwietle   sprawiedliwoœci   Bo¿ej.    ¡  Wesz³am  we  wspólnotê 
milczenia,   z   modl¹cym  siê  i  rozmyœlaj¹cym  Koœcio³em,   który   jest   Koœcio³em  Pustyni  ¢
( Thomas  Merton),  a  mêka  Jezusa  Chrystusa  dodaje  mi  mêstwa  i  gotowoœci  do  cierpienia, 
i   pragnê   jak   najszybciej   oœlepn¹æ   dla   wszystkiego,   aby   dusza  moja  mog³a  z³¹czyæ  siê 
ze  Stwórc¹  i  kosztowaæ  Jego  niebiañskich  s³odyczy.
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Na    mojej   ciernistej   i   mi³osnej   drodze   œwiêtoœci   na   usilne   proœby   Pana   mego 
doszlifowa³am   Dzie³o   Jego   w   œwietle   Jego,   aby   by³a   lepsza   przejrzystoœæ  stron,  a  co 
za  tym  idzie  ³atwiejsza  czytelnoœæ  tak  trudnych  i  zawi³ych  spraw duchowego œwiata, i skoro 
dope³ni³am  ostatnie  korekty  w  moich  duchowych  ksi¹¿kach  napisanych  w  Chrystusie   oraz 
ostatnie    uzupe³nienia   w   Dziele   Najœwiêtszego,   to   tylko   dlatego,   aby   ono   mog³o   jak 
najdoskonalej  dojrzeæ  i  zakoñczyæ  siê  w  Nim  na  Chwa³ê  Jego.

Wobec   dzisiejszej   rzeczywistoœci   zniewolonego   œwiata   XXI - go   wieku   œwiadczê 
o   nadprzyrodzonych   prawdach,   tak¿e   wszystko   odbywa   siê  w  œcis³ej   ³¹cznoœci   miêdzy 
dzia³aniem   a   kontemplacj¹,    gdzie   dusza   moja   ogromnie   weseli   siê   i   raduje  w  Panu, 
Bogu  swoim,  który  przyodzia³ j¹ w szaty zbawienia  (Iz  61, 10),  dlatego te¿ obecnie wysy³aj¹c 
10 - êæ   duchowych   listów   napisa³am   do   ka¿dej   duchownej   osoby  nieco  inn¹  treœæ,  aby
ju¿  nikt  nie  w¹tpi³  w  moj¹  wiedzê,  ani  te¿  w  moj¹  dojrza³oœæ  duchow¹,  któr¹  osi¹gnê³am
w  Panu  swoim.

K  Droga   Eminencjo,   w  obecnej   dobie   czasu   Dzie³o   Pana  mego  pod  wzglêdem
pisemnym   jest   ju¿   zakoñczone,   w   zwi¹zku   z   czym   niewyra¿alnie   dziêkujê   Boskiemu
Oblubieñcowi,   ¿e   pozwoli³   mi   dokoñczyæ   go,   tak¿e  ono  w  du¿ym  stopniu  dojrza³o  ju¿ 
w   Umi³owanym   na   Chwa³ê   Jego   czyli   mo¿e   ono   uderzyæ  ju¿  we  wszystkich  wrogów 
œwiêtoœci,  Koœcio³a,  jak  i  z³a,  dlatego  te¿  w³aœnie  teraz  nast¹pi³a  pe³nia  czasu  na  otwarcie
badawczego  przewodu  jego,  bo  wiadomo,  ¿e  ostateczny  werdykt  i  tak  zapadnie  po œmierci
mej.

Z  Drogi   Kardynale,    w   obliczu   19 - tu   mistycznych  duchowych  ksi¹¿ek  napisach 
w   Chrystusie   jestem   pewna,   ¿e   obecnie   cisza   na   moje  dosy³ane  listy  wraz  z  coraz  to
wiêkszym    Dzie³em    Ukochanego    bêdzie    przerwana   i   dostanê    upragnion¹   odpowiedŸ, 
¿e   w   K o n g r e g a c j i   N a u k i   W i a r y   rozpocz¹³   siê   proces   badawczy   duchowego 
Dzie³a  Pana  naszego,  w  którego  Imieniu  prowadzê  to  ukochane  Dzie³o  Jego.  A m e n !  

Na   rêce   Waszej   Przewielebnej   Eminencji   wysy³am    dwie    takie   same   dyskietki 
CD - R,  na  których  nagrane  s¹  wszystkie  powy¿ej  wspomniane  ksi¹¿ki  z  dziedziny teologii 
duchowoœci  mistycznej  oraz  ca³oœæ  duchowego  Dzie³a  Bo¿ego,   którego  pisemna  czêœæ  jest 
ju¿  zakoñczona,   a   ponadto  równie¿  wysy³am  kopiê  listu  skierowanego  do  Ojca  Œwiêtego 
Benedykta  XVI - go,   Nuncjusza  Apostolskiego  abp.  Celestino  Migliore,   Przewodnicz¹cego 
Polskiego   Episkopatu   abp.  Józefa  Michalika,  kard.  Stanis³awa  Dziwisza,  kard.  Kazimierza 
Nycza,    bp.   Mieczys³awa   Cis³o,   abp.  Andrzeja  Dziêgi,   ojca  Tadeusza  Rydzyka,   Przeora 
Jasnej  Góry  ojca  Romana  Majewskiego   oraz   kopiê  odpowiedzi  na  mój  list  od  Nuncjusza 
Apostolskiego   P i e t r a   S a m b i   z   siedzib¹  w  Waszyngtonie z 14 - go stycznia 2009 roku.

        Szczêœæ  Bo¿e !

                     Anna  Aniela  Flak
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