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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi  Biskupie  Rzymu  i  Nastêpco  Œwiêtego  Piotra,   najukochañszy   i  niezast¹piony 
Boski  Oblubieniec  przynagli³  mnie   do   ponownego   wys³ania   duchowego   listu  do  Waszej 
Œwiêtobliwoœci  w  Imiê  Jego,  tym  bardziej,  ¿e  nie  dosta³am  jak dotychczas ¿adnego odzewu
ani  od  Ojca,  ani  te¿  od  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera 
w  obliczu  zakoñczonego  i  dobrze  dopracowanego  duchowego  Dzie³a Ukochanego, z którym
za  wstawiennictwem   Niepokalanej   utrzymujê   sta³¹   wiêŸ   z   Nim.   Skoro  w   oblubieñczej 
mi³oœci  Najœwiêtszego  w  mi³osnym  znaku  Jego  pe³niê  z  pe³nym  oddaniem  wolê  Jego przy 
jednoczesnym  za¿ywaniu  niewymownej  i  niepojêtej  radoœci  Jego,   która  wprowadzi³a  duszê 
m¹  w  niebiañski  przybytek  wiekuistego  szczêœcia,  to wiadomo,  ¿e  bêdê  do  Ojca  “ puka³a ”
tak  d³ugo,  a¿  w  koñcu  kompetentny  duchowny  za  przesy³kê  do  Waszej  Eminencji  wrêczy
j¹  osobiœcie,  nie  odk³adaj¹c  jej  na  pó³kê,  do  której  nikt  nie  zagl¹da,   jak   to   robione   jest
do  tej  pory.

Ojcze  Œwiêty  od  9 - ciu  lat  wysy³a³am  sukcesywnie  nowo  napisane  duchowe ksi¹¿ki
do  G³owy  Koœcio³a  Katolickiego,   lecz   osoba  odpowiedzialna  za  korespondencjê  nie  tylko
do  Papie¿a  emeryta  Benedykta  XVI - go,  ale  równie¿  i  do  Waszej Eminencji nie przekazuje
ich  w  rêce  nadawcy,   tak¿e  to  jest  wprost  nieprawdopodobne,   ¿e   mo¿na  tak  lekcewa¿¹co 
podchodziæ  do  spraw  Bo¿ych  i  to  jeszcze  w  Stolicy  Piotrowej,   która  przecie¿  ma  œwieciæ
autorytetem  na  skalê  miêdzynarodow¹.

Najbardziej kompetentny duchowny w nadprzyrodzonej misji mej tj. Prefekt Kongregacji 
Nauki  Wiary  kard.  Gerhard  Ludwig  Müller  najwyraŸniej  “olewa”  moje  duchowe  przesy³ki,
nie  odpisuj¹c  na  nie,   b³êdnie   myœl¹c,   ¿e  poprzez  swoj¹  nieludzk¹  i  niekatolick¹  postaw¹ 
zniechêci  mnie   do   kontynuowania  nadprzyrodzonej  misji  mej,  i  jestem  pewna,   ¿e  on  nie
czyta  nie  tylko  moich  duchowych  ksi¹¿ek,  ale  przede  wszystkich  moich  duchowych  listów
napisanych w Chrystusie,  bo  przecie¿ nie ma jakiejkolwiek reakcji w obliczu tego,  ¿e zaczê³am 
ju¿  przekazywaæ  ludzkoœci  ³aski  Pana  naszego  z  nie  z  tego  œwiata,   aby   pobudziæ   go  do
dzia³ania. 

 W  sprawie  duchowej  misji  mej  w  przeci¹gu  9 - ciu lat napisa³am ju¿ 109 duchowych
listów do najwy¿szych hierarchów Koœcio³a Katolickiego:  38 listów do Watykanu [ 26 listów do
dwóch  Papie¿y:  Emeryta  Benedykta  XVI - go  (21 listów)  i  do  Waszej  Eminencji (5 listów),
i  12 listów  do  Kongregacji  Nauki  Wiary ],  2 listy do Nuncjatury w Waszyngtonie  i  69 listów 
do  duszpasterzy w Polsce,  tj. 10 listów  do  ówczesnego  Przewodnicz¹cego  Episkopatu  Polski 
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abp.  Józefa   Michalika,   7  listów  do  Prymasa  Polski  abp.  Józefa  Kowalczyka,  7  listów  do 
Nuncjusza   Apostolskiego  abp.  Celestino  Migliore,   9  listów  do  kard.  Stanis³awa  Dziwisza, 
5  listów  do  kard.  Kazimierza  Nycza,  4 listy  do  abp. Stanis³awa Budzika, 6 listów do Przeora 
Jasnej  Góry  ojca  Romana  Majewskiego,  6  listów  do  abp. Andrzeja  Dziêgi,  8 listów do ojca 
Tadeusza  Rydzyka,  1 list  do  ówczesnego  Prymasa  Polski  abp.  Henryka  Muszyñskiego  oraz 
3  listy   do   Œwiêtej   Pamiêci   Józefa   ¯yciñskiego   i   3  listy  do  Œwiêtej  Pamiêci  Zygmunta 
Kamiñskiego.  Wszystkie  te  duchowe  listy  to  jest  dodatkowa,  bardzo  wartoœciowa  duchowa 
ksi¹¿ka,  ale  jak  widaæ  “ wielcy ” hierarchowie  uwa¿aj¹,  ¿e  tylko oni s¹ najm¹drzejsi, i ¿e ich
nie   obowi¹zuj¹   podstawowe   prawa   w   odpisywaniu   na  tak  wa¿ne  sprawy  kierowane  od
owiec  Bo¿ych.

D r o g i   O j c z e,  je¿eli   piszê   prawdê  o  hierarchach  Koœcio³a  Katolickiego,  którzy
pogwa³cili   podstawowe   prawa  prawdziwej  demokracji  w  sprawie  duchowego  Dzie³a  Pana
naszego,  które  prowadzê  w  Nim,  to  nie  znaczy,  ¿e  ja  u¿alam  siê  nad  losem  swoim, tylko
jedynie  relacjonujê  wszystkie  poczynania  na  mej  drodze  doskona³oœci,   bo   przecie¿  dobrze
wiem,  ¿e  powo³anie  do  wielkich  rzeczy  jest powo³aniem do œwiêtoœci i musi byæ przenikniête
mieczem  boleœci,  aby  móc  zrozumieæ  i  poj¹æ   jak  bardzo  cierpieli  Rodzice  Niebiescy,  aby
nastêpnie  wydaæ  Ich  b³ogos³awiony  nadprzyrodzony  owoc,   dlatego   te¿   z   wielk¹  luboœci¹
wkroczy³am  w  ciemnoœæ  Bo¿¹  i  idê  za  Zbawicielem  do  œwiat³a  wiekuistego,  daj¹c poprzez
swoj¹  misjê  œwiadectwo  prawdziwego  apostolstwa  Bo¿ego  dla  ca³ej  ludzkoœci.

K  W  obecnej  dobie  czasów,  która  przypada  na  tê wspó³czesn¹ cywilizacjê k³amstwa 
i    œmierci   mam   ju¿   najwiêksze   prawo   otrzymaæ   rzeteln¹   odpowiedŸ    na    tê   duchow¹ 
przesy³kê  od  Ojca,  jak  i  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  w  obliczu  26 - ciu  duchowych 
ksi¹¿ek  napisanych  w  Chrystusie  ( 26 - ta  obecnie  zakoñczona  liczy  96  stron )  i  wys³anych 
du¿ej  serii  duchowych  listów   do   wybranych   duchownych   synów   Boskiego   Odkupiciela,
co  wszystko  nagrane  jest  na  za³¹czonych  dwóch  takich  samych  dyskietkach  CD - R.  

Jeszcze  raz  przypomnê,  ¿e  moja  nadprzyrodzona  misja  przedstawiona  jest w 26 - ciu
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), 
¡  ¯ycie   mistyczne  Anny   Flak  na  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  ¢ ( 9 czêœci )  oraz 
¡  Zdobywanie  mistycznego  szczytu  Góry  Karmel  ¢ ( 3 czêœci ).   

Duchowe   Dzie³o   Nieœmiertelnego,   które   oparte  jest  o  Ska³ê  Jego  prowadzê  sama 
w   Nim,    co   na   pewno   jest   wielkim   zaskoczeniem   dla   duchowieñstwa,    tym   bardziej, 
¿e  jestem  osob¹  œwieck¹,   tak¿e  to  wszystko  nie  mo¿e  pomieœciæ  siê  w  ich  umys³ach,   bo
moja  nadprzyrodzona  misja  wychodzi  poza  ramy  ich  myœlenia   i   poza   ca³¹   nasz¹  epokê.
S³u¿ê   mi³osiernemu  Pasterzowi  Niebieskiemu  w  prawdzie  Jego,  i  skoro  napisa³am  w  Nim 
a¿  26 duchowych ksi¹¿ek z zakresu teologii duchowoœci mistycznej, to przecie¿ tylko po to,  aby
nie  by³o  najmniejszego  cienia  w¹tpliwoœci w moim tak trudnym i wprost nieprawdopodobnym 
powo³aniu  duchowym,  które  jest  mistyczn¹  eksplozj¹  dla  ca³ej  ludzkoœci.
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Drogi  Ojcze  Œwiêty  mam  wewnêtrzne  przeczucie,   ¿e   Ojciec   nawet  nie  wie,  ¿e  ja 
tak   bardzo  dobijam  siê  do  Ojca  ze  swoimi  duchowymi  ksi¹¿kami  i  z  proœb¹  o  audiencjê 
u    Ojca,     ale     to    ju¿    historia    os¹dzi    niedoœwiadczonych   urzêdników    Ojca,    którzy
najprawdopodobniej  s¹ niekompetentni, nierzetelni i wrecz opieszali w za³atwianiu tak wa¿nych 
spraw  Bo¿ych,  i  pewnie  Dzie³o  Pana  mego  odk³adaj¹  na  pó³kê  do  której  nikt  nie zagl¹da.
Zdajê  sobie  sprawê  z  tego,   ¿e  Dzie³o  Bo¿e,  które  prowadzê  z  woli  Mistrza  Niebieskiego 
wyprzedza  ca³¹  moj¹  epokê,   ale   obecnie   nast¹pi³a   pe³nia   czasu   na  realizacjê  Jego,  tym 
bardziej,   ¿e  zwiêkszy³y  siê  oszczerstwa  i  najprzeró¿niejsze  ataki   na   Koœció³  Pana  mego, 
jak  i  na  namiestnika  Jego  tj.  na  Ciebie  Ojcze.
 

Ca³e  duchowe  Dzie³o  Bo¿e,  które  prowadzê  w Bogu powierzy³am Opatrznoœci Bo¿ej, 
i  w  swej  drodze  opieram  siê  na  Eucharystii   i   na   autentycznej  nauce  Koœcio³a  wy³o¿onej
przez wielkich Mistyków, tak¿e to nadprzyrodzone Dzie³o Niebios jestem w stanie kontynuowaæ, 
poniewa¿  odczuwam  w  sobie  misjê  na³o¿on¹  przez  Boga,   i   jestem   dog³êbnie  przepojona 
œwiadomoœci¹  zleconego  mi  odwiecznie  pos³annictwa.    

Kiedy   we   œnie   dusza   moja   opuœci   czasoprzestrzeñ,   to   w   Bogu   przebywa   ona
w   ró¿nych   sferach   doczesnoœci   i   nieskoñczonoœci   Bo¿ej,   i   to   pocz¹wszy    od    piek³a, 
a   skoñczywszy   na   Niebie,    tak¿e    potrzeba   tutaj   niezmiernie   wielkich,   uduchowionych 
umys³ów,   aby   namiestnicy   Chrystusa  rzetelnie  w  Bogu  ocenili  ca³¹  moj¹  nadprzyrodzon¹ 
misjê,   która   jest   pierwsz¹   i   niepowtarzaln¹   misj¹   w   historii  œwiata.  Jak  ju¿  wczeœniej
pisa³am,  ale  nie  zaszkodzi,  ¿e  jeszcze  raz  przypomnê,  ¿e   nie  jestem  pierwsz¹  owc¹ Bo¿¹, 
której  dusza  miewa  tak  niepojêcie  niezwyk³e  ³aski  Bo¿e,   ¿e   we   œnie   dusza  jej  opuszcza
w  Bogu  czasoprzestrzeñ  i  przebywa  w  ró¿nych  sferach  Bo¿ych,  bo  przed  dusz¹ moj¹ takie 
same   ³aski   mia³a   dusza   M a r t y   R o b i n,   kiedy   jeszcze   ona   ¿y³a   w   tej   cywilizacji
ob³udy,  k³amstwa  i  œmierci,   tak¿e   jedynie   jestem   pierwsz¹  osob¹  na  œwiecie,   której  jest 
dane  w  miarê  mo¿liwoœci  jak  najdok³adniej  opisywaæ  te  niepojête  sprawy  Bo¿e,   które  nie 
podlegaj¹  ¿adnym  formom,  ani  te¿  pojêciom,  i  które  s¹  obce  dla  zwyk³ych  œmiertelników.

Z  woli  Pasterza  Niebieskiego   jestem   autentycznym   œwiadkiem   ¿ycia  duchowego, 
i   dusza   moja   jako   naoczny   œwiadek  Królestwa  Niebieskiego  przekazuje  do  pamiêci  mej
nadnaturalne  tajemnice  Bo¿e,   kiedy  tylko  wraca  w  Bogu  do  cia³a,   tak¿e   wszystkie   ³aski 
mam  wypisane  w  sercu  i  w  duszy  swej,   jedynie   tylko   proszê  Umi³owanego  swego,   aby
podczas  pisania  uchowa³  mnie  od  b³êdów  doktrynalnych.

Poprzez  tak  liczne  ³aski  Bo¿e,  które  bezustannie  sp³ywaj¹  na  duszê  moj¹,   sta³a  siê 
ona    prawdziwym   œwiadkiem   niewidzialnego   œwiata   duchowego,    który   rozpoœciera   siê 
w  bezkresie  niepojêtoœci  Bo¿ej,  dlatego  te¿,   kiedy   zza   œwiata  wraca  ona  w  umi³owanym 
Panu  swoim  do  wiêzienia  cielesnego,  to  wówczas  jestem otwarta na najmniejsze natchnienia 
najmi³osierniejszego  S³owa  Wcielonego.

Najukochañszy  Boski  Oblubieniec  pragnie zbawienia wszystkich  dusz lecz zwolennicy 
i  czciciele  cywilizacji  k³amstwa  i  œmierci   na   si³ê  pragn¹  wymazaæ  Jego  z  przemijaj¹cego 
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¿ycia  swego,   dlatego   te¿   na  wspó³czesne,  zdemoralizowane  czasy  pos³u¿y³  siê  On  dusz¹ 
m¹,  któr¹  tak  bardzo  hojnie  obdarowuje  ³askami  Swymi,  abym  jako  wierna uczennica Jego 
przekaza³a  r¹bek  niepojêtych  tajemnic  Jego,  które znajduj¹ siê za zas³on¹ progu œmiertelnego, 
aby   po  zapoznaniu  siê  z  moim  odwiecznym  powo³aniem   jak   najwiêcej   dusz   wesz³o  na 
drogê  œwiêtoœci  czyli,  aby  jak  najwiêcej  dusz  móg³  zbawiæ  wszechmocny  Stwórca.

Nigdy   nie   poddam   siê  w  Bogu,   którego  kocham  nade  wszystko,  i  którego  dusza
moja   oczyma   swymi   tak   czêsto   widzi,  tak¿e  poprzez  swoje  mistyczne  ksi¹¿ki   b u d z ê
uczniów  Chrystusa,  aby  pokonali  wojuj¹cych  sekularystów,  którzy  na  si³ê  wyrywaj¹  trwa³e 
chrzeœcijañskie  fundamenty  zbroczone  krwi¹  Jezusa  Chrystusa,  jak  i  mêczenników  Jego.

D r o g a    E m i n e n c j o,   w   moich  mistycznych  ksi¹¿kach  pisanych  w  Imiê  Boga
wystarczy  przeczytaæ  zaledwie  parê  zdañ,   a   ju¿   wiadomo,  co  to  jest,  i  myœlê,   ¿e  do  tej
pory  moje  duchowe  ksi¹¿ki  le¿¹  na  pó³kach  do  których  nikt  nie  zagl¹da,   a   przecie¿  one
w   du¿ym  stopniu  uzdrowi³yby  zagubione  owce,   których  dusze  id¹  na  wieczne  zatracenie.
Zdajê  sobie  sprawê  z  tego,  ¿e  na  podstawie  mojego  mistycznego  ¿ycia  wiele  grzeszników 
wejdzie  g³êbiej  w  ukryte  i  tak  niepojête  sprawy  Bo¿e,  i  mimo,   ¿e  to  jest  tylko  niewielki 
r¹bek  tajemnic  Bo¿ych,  ale  wystarczaj¹cy,  aby  œmiertelnicy  pojêli,  co  faktycznie  dzieje siê, 
kiedy  dusza  zaœnie  w  Bogu  na  ca³¹  wiecznoœæ.

Mistrz   Niebieski  nieustannie  wstawia  siê  za  mn¹  na  tak  ciê¿kiej  duchowej  drodze, 
bo   przecie¿   dobrze   wie,  ¿e  kres  ludzkich  mo¿liwoœci  zosta³  ju¿  faktycznie  przekroczony
przeze  mnie  w  tym  tak  wielkim  Dziele  Bo¿ym,   które  odwiecznie  zosta³o  zaplanowane  do 
prowadzenia  przez  duszê  moj¹.  Skoro  zosta³o  ju¿  wszystko  przekroczone z punktu widzenia
ludzkiego,  to  zosta³o  mi  tylko  upojne  pisanie  w  Imiê  Ukochanego,   aby  móc  doprowadziæ 
do   otwarcia   procesu  badawczego  nadprzyrodzonej  misji  mej  w  Kongregacji  Nauki  Wiary,
o  co  zawsze  prosi³  mnie  Boski  Oblubieniec.

Jako   pos³uszna   córka   S³owa  Wcielonego  na  przyk³adzie  duszy  mej  i  ca³ego  ¿ycia
mego  rozpowszechniam  ¿ycie  duchowe,   które  znajduje  siê  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego,
które  tak  bardzo  odrzucane  jest  przez  tyranów  tego  œwiata   i   wszelkiej   maœci   faryzeuszy
Trójjedynego  Boga,  którzy  pragn¹  pogr¹¿yæ  ca³¹  ludzkoœæ  w  pustce  i  w diabelskiej nicoœci,
dlatego  te¿  Ukochany  zainterweniowa³  w  Dziele  Swym,   aby   ono   mog³o   drog¹   internetu
dojœæ  do  owiec  Jego,  bo jedynie t¹ drog¹ w znacznym stopniu mo¿na pobudziæ kompetentnych
uczniów  Jego  do  dzia³ania,  którzy  jak  dot¹d  pogwa³cili  podstawowe  prawa  w  odpisywaniu
na  tak  rzeczowe  przesy³ki,  czego  jestem  ¿ywym  przyk³adem.

K  Zgodnie   z   odwiecznymi   zamys³ami  Trójjedynego  Boga  dojrzewa³am  stopniowo 
do   ³aski   powo³ania   Dzie³a   Jego,  które  latami  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,   równie¿  poprzez  moj¹
stronê  internetow¹   oraz   poprzez   mój   profil,   na   którym   dosyæ   czêsto  pisa³am  i  jeszcze
mam  zamiar  pisaæ  komentarze  czy  te¿  artyku³y,   co  wszystko  to  jest  dope³nieniem  mojego 
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odwiecznego  powo³ania,  które  dokonywane  jest  na  Chwa³ê  S³owa  Przedwiecznego.

Na  mej  drodze  œwiêtoœci  mam  cich¹  nadziejê,   ¿e   nareszcie   po   tak   d³ugiej   ciszy 
w  sprawie  odpowiedzi  na  Dzie³o  Pana  mego,  które  realizujê  z  mi³oœci¹  i w prawdzie Jego, 
w  koñcu  ono  dojdzie  do  Ojca,   i   z   czasem   dostanê   upragnion¹  odpowiedŸ  o  wszczêciu
badawczego  procesu  jego,   bo   przecie¿   wype³ni³a  siê  pe³nia  Bo¿a  na  nie,   która   przecie¿ 
przypada  na  te  wspó³czesne,  zdemoralizowane  czasy.

Drogi  Ojcze  Œwiêty,   pragnê   zaznaczyæ,   ¿e  nigdy  nie  zra¿a³am   i   nie   zra¿am  siê 
milczeniem   ze   strony   Waszej   Œwiêtobliwoœci,   ¿e   jak   do   tej  pory  w  obliczu  tak  wielu 
przes³anych   mistycznych   ksi¹¿ek   nie   dosta³am   rzetelnej  odpowiedzi   à  propos  rzetelnego 
zapoznania  siê  z  Dzie³em  Bo¿ym,   które   prowadzê   w   Imiê   Boga,   bo   jestem   uzbrojona
w  zbrojê  Bo¿¹   i   mam   cierpliwoœæ   Samego   umi³owanego  Kap³ana  Niebieskiego,  tak  jak
wszyscy   wybrañcy   Chrystusa  w  Dzie³ach  Jego,   dlatego   te¿   umocniona   duchem   Bo¿ym 
jestem  pe³na  nadziei  w  Bogu,   ¿e  po  wielu,  wielu  latach  zmartwychwstan¹  moje  duchowe 
ksi¹¿ki  po  d³ugim  i  wnikliwym  procesie  badawczym.

Moja   nadprzyrodzona   misja   ma   solidne   i   trwa³e  fundamenty  Chrystusowe,  tak¿e
dusza  ma  nieustannie  zmierza  do  radoœci  wiekuistego  zbawienia,  bo przecie¿ ona doskonale 
wie,   co   znajduje  siê  za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci   zarówno   dla   dusz   potêpionych, 
w  czyœæcu  cierpi¹cych,  jak  i  zbawionych,  poniewa¿  ona  nie  setki,  ale  tysi¹ce  razy w Bogu 
kosztowa³a   i   poznawa³a   mistyczne   tajemnice   Jego,    które    napawa³y   j¹   niewys³owion¹
szczêœliwoœci¹,   a   czasami   nawet  i  groz¹,   gdy   np.  widzia³a  ona   potêpione  dusze,    które 
mia³y  piek³o  wewn¹trz  siebie,  o  czym  ju¿  pisa³am  w  poprzednich  listach.

Jako  córka  Trójjedynego  Boga  mam  wieloletnie  i  tak  liczne  choroby,  które  na sta³e
zadomowi³y  siê  w  moim  organizmie   ( {  ostatnio  stwierdzono  u  mnie  du¿e  podwy¿szenie
cholesterolu,  co  powodowa³o  nawet  zawroty  g³owy,  tak¿e  tabletki simvastatin, które obecnie
biorê  z  przepisu  lekarza  na  spadek  tego  cholesterolu  bardzo  mi  pomagaj¹ ),   i  które  coraz
bardziej  wyniszczaj¹  mnie  w  Umi³owanym,  który  pragnie  w  jak  najwiêkszej  pe³ni odcisn¹æ 
we  mnie  Swoje  umi³owane  Oblicze,   aby  dusza  moja  mog³a  w  czystoœci  przekroczyæ  próg
wiecznej  œmiertelnoœci,  gdy  wybije  jej  ostateczna  godzina  w  cielesnych  kratach.   

Cisza  ze  Stolicy  Piotrowej  na  Dzie³o  Pana  mego   ogólnie  rzecz  bior¹c  by³a  bardzo 
owocna  dla  mnie,   bo  w³aœnie  ona  zdopingowa³a  mnie,   abym  jak  najbardziej  dopracowa³a 
je  na  chwa³ê  mi³osiernego  Zbawiciela, który tak obficie obdarowuje duszê m¹ ³askami Swymi, 
¿e   w   mistycznych  nocach  tak  czêsto  unosi  siê  ona  ponad  czas  i  przestrzeñ,   i   przebywa
w  Nim  w  niepojêtych  Otch³aniach Jego. W obecnej dobie czasu wszystko jest ju¿ zakoñczone,
poniewa¿  zrobi³am  wszystkie  korekty  z  woli  Umi³owanego  i  nanios³am wszêdzie me drugie
imiê  Aniela,  przy  okazji  sprawdzaj¹c  ca³y  tekst,   tak¿e  nareszcie  teraz  po  tak  wielu  latach
z  ca³¹  odpowiedzialnoœci¹  w  Boskim  Odkupicielu  mogê  rzec:  “ w y k o n a ³ o   s i ê ”

K  Ta  ostatnia  korekta  Dzie³a  Kap³ana  Niebieskiego  by³a  nad  wyraz  konieczna,   bo 
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przecie¿   przez   te  drobne  poprawki  u¿yŸniam  swoj¹  pracê  apostolsk¹  w  Ukochanym  czyli 
ona  staje  siê  bardziej  doskonalsza  i  bardziej  czytelna  dla  owiec  Pana  naszego na wiekuist¹ 
Chwa³ê  Jego.  Wiadomo,   ¿e  jakieœ  tam  drobne  niedoci¹gniêcia  znajd¹  siê,  jak  np.  s¹  inne
literki  ni¿  powinny  byæ,  czasami  te¿  mo¿e byæ brak jakieœ literki czy te¿ jakaœ literka za du¿o, 
czyli  s¹  to  jedynie  b³êdy  literkowe,   ale   to   mo¿e  poprawiæ  ka¿da  redakcja,  najwa¿niejsze 
jest  to,  ¿e  nie  ma  b³êdów  doktrynalnych,  ani  te¿  stylistycznych. 

D r o g a    E m i n e n c j o,   skoro   zosta³am   wybrana   ze   œwiata   do   tak   wielkiego 
Dzie³a  Pana  mego,  który  da³  mi  prawo  dzia³ania  w  Imieniu  Jego,  aby  wszystko  dokona³o
siê  na  Chwa³ê  Jego  ( J 15, 16 ),  to  nie  mogê  zawieŸæ  Jego  i  muszê  wydaæ nadprzyrodzony 
owoc  Jego  jak  najbardziej  dopracowany   i   st¹d  te  moje  korekty,  bo  przecie¿  on  pochodzi
z  Winnicy  Jego,   dlatego   te¿   wskazane  jest,  abym  mia³a  audiencjê  u  Ojca,  tak¿e  czekam 
na  wyznaczony  termin.

Duchowe   Dzie³o   Pana  mego,   które   z   mi³oœci¹  prowadzê  w  Nim  podlega  jedynie
prawom   Jego,   tak¿e   absolutnie   ¿adne   zadraœniêcie   nie   grozi   mu   ze   strony   obecnego
œwietlanego,  zniewolonego  re¿imu,  który  w  zasadzie  ma³o  co  ró¿ni  siê  od epoki stalinizmu
czy  PRL - u,  bo  przecie¿  dalej  mamy  do  czynienia  z  krematoriami  i  ³agrami, ale w p³odach 
matek,  które  morduj¹  swoje  niechciane,  nienarodzone  dzieci.   Zdajê   sobie   sprawê  z  tego, 
¿e  Dzie³o  Pana  mego  jest  trudne,  i  skoro  jest  trudne  dla  osób  duchownych,  dlatego  te¿ to 
moje   pisanie   na   Chwa³ê   Ukochanego   rozjaœnia   wiedzê   na   temat   mojego  odwiecznego 
powo³ania,   które   jest   niesamowit¹   mistyczn¹   eksplozj¹   w   ca³ym   zniewolonym  œwiecie, 
który  na  si³ê  wyeliminowuje  wiarê  katolick¹  z  ¿ycia doczesnego i prowadzi pe³ne nienawiœci 
antychrzeœcijañskie  kampanie,  które  objawiaj¹  siê  nawet  w  mordowaniu  katolików i paleniu 
ich  mienia  wraz  z  paleniem  koœcio³ów.

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.

Drogi  Ojcze,  na  zakoñczenie  podsumujê  tê  moj¹ pisemn¹ audiencjê u Przewielebnego
Ojca,   ¿e   transcendentalny   Trójjedyny   Bóg  z  woli  Swej  wprowadzi³  duszê  m¹  w  utajone 
i  nieprzeniknione  tajemnice  Swe,  tak¿e  bardzo  czêsto  w  jednej  jednoœci,  w  jednej  istnoœci 
znajduje  siê   ona   w    Nim  w  bezkresie  pozaczasowym,   gdy   we   œnie  opuœci  ona  w  Nim 
czasoprzestrzeñ,   dlatego  te¿  Dzie³o  Jego  upaja  mnie  tak  przeogromn¹  radoœci¹  i  mi³oœci¹, 
¿e   tego  nie  da  wys³owiæ  siê.   Dusza   ma   posiad³a   w   Bogu   ogrom   tajemnic   ze   œwiata 
duchowego  w   zwi¹zku  z  czym  ten  niewielki  skrawek nadprzyrodzonoœci mam dosyæ dobrze
udokumentowany  w  mistycznych  ksi¹¿kach  mych, dlatego te¿ w obliczu zakoñczonego Dzie³a
Mistrza  Niebieskiego  pod  wzglêdem  pisemnym,   powinien   nast¹piæ   inny   etap   jego   czyli 
otwarcie  przewodu  badawczego  jego  w  Kongregacji  Nauki  Wiary,   tak¿e   czekam  tylko  na 
tak¹  odpowiedŸ,  która  by³aby  zgodna  z  wol¹  Bo¿¹. 
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Duch   Œwiêty   uzdalnia   duszê  m¹  do  dawania  œwiadectwa  nadprzyrodzonej  prawdy, 
tak¿e   zosta³am  wszczepiona  w  Zbawcze  Misterium  Chrystusa,   aby   mog³o   urzeczywistniæ 
siê   Odwieczne   S³owo   Bo¿e,   dlatego   te¿  list  do  Ojca  jak  i  Prefekta  Kongregacji  Nauki 
Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga  Müllera  zostanie  podany  na  mej  stronie  internetowej,   i  to
w   dniu   wysy³ki  do  Waszej  Przewielebnoœci,   bo   przecie¿   moje   duchowe   teksty   czytaj¹
równie¿  duchowni,   i   to   nawet   wysokiej   klasy   teologowie,   tak¿e  muszê  dotrzeæ  do  jak
najwiêkszej  iloœci  kompetentnych  znawców  ze  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misj¹, aby ju¿ nikt nie
w¹tpi³  w  moj¹  wiedzê,   ani   te¿   w   moj¹   dojrza³oœæ   duchow¹,   któr¹  osi¹gnê³am  w  Panu 
swoim.   Pragnê   dodaæ,   ¿e   na   mej  stronie  internetowej  podam  jeszcze  trochê  duchowych
wiadomoœci  z  oliwnego  ogrodu Boskiego Oblubieñca pod postaci¹ dwóch listów skierowanych 
do Ojca Œwiêtego emeryta Benedykta XVI - go nr. 18  z  8. 12. 2011 r.  i  nr. 19  z 11. 02. 2012 r.
oraz   dwóch   pierwszych   listów   skierowanych    do    abp.    Stanis³awa    Budzika,    któremu
bezpoœrednio  podlegam  tj.  list  nr. 1  z   8. 12. 2011 r.   i   list  nr.  2  z  11. 02. 2012 r.  Ponadto
bêdzie  równie¿  umieszczony  mój  jeden  rozdzia³   z   ¡ Dzie³a  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia 
tajemnicy   Trójk¹ta   Bermudzkiego ¢,   które   sk³ada  siê   z   9 - ciu  ksi¹g,  tj.  zeszyt  nr.  3  E
“ Rzeczy  z  nie  z  tego  œwiata ”,  bo  tak  nakazuje  mi  Pan  mój  Jezus  Chrystus, tym bardziej,
¿e   obecnie   mam,   a   w³aœciwie   dusza  moja   ma   zupe³nie   inne  ³aski,  jakie  miewa³am  na
pocz¹tku  swej  drogi  doskona³oœci.  

Z  Pozdrawiam  Wasz¹  Œwiêtobliwoœæ  w  Jezusie  Chrystusie,  i  czekam  na pozytywn¹
odpowiedŸ,   bo  przecie¿  wszystko  wykona³am  i  nikt  nic  nie  mo¿e  mi  zarzuciæ,  ¿e  czegoœ
nie  dopracowa³am,   bo   nad   wszystkim   ma   pieczê   Sam   Jezus   Chrystus,  który  prowadzi
mnie  w  Sobie.   

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  czytelny  zestaw  dokumentacji  Dzie³a Bo¿ego, które zawarte jest na trzech stronach.

                                                                     Szczêœæ  Bo¿e !              
                  

      Anna  Aniela  Flak
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