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 Papie¿   B e n e d y k t   X V I
                                                             W a t y k a n     
                                                             W³ochy,  Rzym  

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi  Ojcze  Œwiêty !     Z  woli  Boskiego  Oblubieñca,   Jezusa   Chrystusa  w  sprawie 
duchowego  Dzie³a  Jego  “ pukam ” ju¿  do  Ojca  od  31 maja 2005 roku,  aby  móg³  rozpocz¹æ 
siê   proces   badawczy   mej   nadprzyrodzonej   misji  w  Kongregacji  Nauki  Wiary,   która   na
obecnym    etapie   mej   drogi   doskona³oœci   jest   bez   porównania   lepiej   dopracowana   jak
poprzednio,   i   tak   jak   w   pierwszym   liœcie  napisa³am  do  Waszej  Œwiêtobliwoœci,  ¿e  ona 
jeszcze  nie  jest  zakoñczona,   tak   obecnie   nast¹pi³a   pe³nia   czasu,  ¿e  ona  jest  zakoñczona 
pod  wzglêdem   pisemnym,   czyli  ta  niesamowita   biernoœæ  ze  strony    A s e s o r a   M o n s. 
G a b r i e l e   C a c c i a,   który   odpowiedzialny   jest  za  korespondencjê  do  Ojca  pracowa³a 
na  wielk¹  korzyœæ  Dzie³a  Ukochanego.

Z  woli  Bo¿ej  podjê³am  wymiar  apostolstwa  Bo¿ego,  aby na podstawie prze¿yæ duszy
mej,  która  podczas  snu  setki  razy  opuszcza³a,  i  w  dalszym  ci¹gu  opuszcza  w  Bogu  cia³o, 
odrobinê   ujawniæ   niepojête   s³odkoœci  Bo¿e  duchowego  œwiata   dla   dusz  zbawionych,  jak 
i   okropnoœci   dla   dusz   potêpionych   czy   te¿  w  czyœæcu  cierpi¹cych,   które   zaczynaj¹  siê 
z  chwil¹  przekroczenia  progu  œmiertelnego  na  ca³¹  wiecznoœæ. 

Nigdy   nie   podjê³abym   siê   pisania   o   niezwyk³ych   lewitacjach   duszy   mej,  które 
odbywaj¹  siê  za  spraw¹  Boga,  gdybym  mia³a  je  od  czasu  do  czasu,  ale  na obecnym etapie 
drogi  krzy¿owej  ja  mam  je  prawie  ka¿dej  nocy,   tak¿e  jestem  jak  najbardziej  odpowiedni¹ 
osob¹,  ¿eby  to  wszystko  przekazaæ,  poniewa¿  dusza  ma zosta³a wybrana od ca³ej wiecznoœci, 
aby   przekazaæ   niepojête   spawy   Bo¿e,   które   zaczynaj¹   siê   tu¿   po  przekroczeniu  progu 
œmiertelnego.

Drogi   Ojcze,   gdybym   nie   pisa³a  mistycznych  ksi¹¿ek  w  Imiê  Bo¿e  nigdy,   ale  to 
przenigdy  nie  obroni³abym  Dzie³a  Bo¿ego,  niepojêtej   p r a w d y   duchowego  œwiata,  które 
realnie  istnieje  w  niewidzialnej  doczesnoœci  i  nieskoñczonoœci,  tak¿e  Panu swemu dziêkujê,
¿e   napisa³am   w   Nim   a¿   21 - en  duchowych  ksi¹¿ek,   aby   nie   by³o   cienia  w¹tpliwoœci 
w  tak  trudnym,  a  zarazem  mi³osnym  powo³aniu  Bo¿ym,   a   oto   tytu³y  moich  mistycznych 
ksi¹¿ek  napisanych  w  Chrystusie: ¡ 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 ¢ ( 7 czêœci ).

Obecnie  wysy³am  do Waszej Œwiêtobliwoœci ca³¹ dokumentacjê nagran¹ na dyskietkach 
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CD - R   wraz   z   moj¹   now¹   napisan¹   duchow¹   ksi¹¿k¹   w   Chrystusie,   któr¹  napisa³am 
w  przeci¹gu  trzech  miesiêcy,   która  przedstawia  dalszy  ci¹g  mojego  duchowego  ¿ycia  oraz 
przeprowadzi³am  sporo  korekt,  co  równoznaczne  jest  z  dojrzewaniem  Dzie³a  Pana  naszego 
i  duszy  mej  w  Ukochanym. 

Jestem   w   wielkiej  mi³oœci  w  Bogu  w  Ob³oku  niewiedzy   i   wiedza  wlana  poprzez
³askê   Bo¿¹  z  pomoc¹  darów  Ducha  Œwiêtego   pozwala   poj¹æ   mi  Boga,  tak¿e  za  spraw¹ 
Ducha   Œwiêtego  ¿yjê   w   najwy¿szej   prawdzie   Bo¿ej,   aby  w  ¿yciu  przysz³ym  dusza  ma 
mog³a  osi¹gn¹æ  wieczn¹  szczêœliwoœæ.

Nauczyciel   Niebieski   poprzez   b³ogos³awione   cierpienia   kszta³tuje   duszê   m¹   na
podobieñstwo  Swe,   abym   jaœnia³a   mi³oœci¹   Jego,  i  grzesznym  dzieciom  Jego,  które  ¿yj¹ 
jedynie  sob¹,  a  nie  Nim  przekaza³a  rzeczy  niewidzialne,  które  le¿¹  poza  granicami zasiêgu 
si³  naturalnych.  

Drogi  Ojcze,   na   mojej   drodze   doskona³oœci   nic  nie  mogê  sobie  przypisywaæ,  bo 
dzia³a   we   mnie   Pan  Jezus,   tak¿e   jestem  wierna   natchnieniom   Jego   Mi³oœci,   i   ukryta 
w   Nim   pe³niê   Œwiêt¹   Wolê   Jego;   i   tak   jak   kap³an   w   sposób  niepowtarzalny  zostaje 
wyœwiêcony    przez   Sakrament   Œwiêceñ,    tak   i   ja,   córka   Trójjedynego   Boga    zosta³am 
wyœwiêcona   przez   najukochañszego   Boskiego  Mistrza   na   trudy   duchowego  ¿ycia,  które 
przekazujê  dla  zdeprawowanej  ludzkoœci,   która   krzykiem  pragnie  zag³uszyæ  prawdê  Bo¿¹, 
która  mija  siê  z  prawowit¹  rzeczywistoœci¹  ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego Zbawiciela.

Boski  Oblubieniec  wiele  lat  pracowa³  nad  przemian¹  duszy  mej,  tak¿e przesz³a ona 
rzetelny   proces   rzeczywistej   przemiany  w  Bogu,   i   kiedy  we  œnie  opuszcza  ona  w  Panu
swym  cia³o,  to  momentalnie  wchodzi  ona  w  widzialn¹  nadprzyrodzon¹  wiedzê, któr¹ widzi 
ona  oczyma  swymi,  a  tajemnice  Niebios  pojmuje  rozumem  Samego  Boga. 

W  pocz¹tkowej  fazie  mojej  duchowej  wêdrówki  dusza  ma  wiele  razy  by³a  w stanie 
przeolbrzymiej   niewiedzy   w   ciemnych   nocach   wiary,   ale   z   woli  Bo¿ej  w  mistycznych
nocach  po  opuszczeniu  cia³a  wchodzi  ona   w  Bogu  w  niepoznawalne  prawdy przez rozum, 
które  mieszcz¹  siê  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego. 

Jestem  pewna,   ¿e   jak   Stolica   Apostolska   b a r d z o    d o k ³ a d n i e   zapozna  siê 
z  ³askami   moimi   w³¹cznie   ze   œwiêtymi   znakami   czasu,   które   mam   od   nieskoñczenie 
mi³osiernego   Boga,   to  nie  bêdzie  mia³a  Ona  ¿adnych  w¹tpliwoœci,  co  do  Dzie³a  Bo¿ego, 
a  poza  tym  wiem,   ¿e   Zbawiciel   da   mi   jeszcze  wiele  ³ask,   bo  nakaza³  pisaæ  mi  On  a¿ 
do  œmierci,   czyli   nie   zabraknie   mi   tematu   na   nadprzyrodzone  sprawy,  które  mog¹  byæ 
rozumiane  jedynie  w  Bogu  i  widziane  jedynie  oczyma  duszy,  kiedy  podczas  snu dusza ma 
opuszcza  w  Bogu  czas.

Mimo,   ¿e   dusza  ma  po  opuszczeniu  cia³a  we  œnie  lewituje  w  Bogu  w  Przestrzeni 
Bo¿ej,   ale   te¿   ma   ona   wyznaczone   granice  lewitowania  za  spraw¹  Stwórcy  i  nie  mo¿e 
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przekroczyæ   ona   pewnych   barier   Otch³ani  Bo¿ej,  poniewa¿  nie  przekroczy³a  ona  granicy 
œmierci  na  ca³¹  wiecznoœæ.  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.

¯yjê w prawdzie i s³u¿ê prawdzie Bo¿ej,  i mimo,  ¿e  tak  wiele  lat  prowadzi³am Dzie³o 
Bo¿e w ukryciu,  to  dopiero  w  dobie  obecnej przysz³a pora na ujawnienie zdemoralizowanemu 
œwiatu   niepojêtych   spraw   Boga,   które   zaczynaj¹   siê   dla   dusz   po  przekroczeniu  progu 
œmiertelnego  na  ca³¹  wiecznoœæ.

Na  swojej  drodze  krzy¿owej  jestem  niezwykle  uprzywilejowana  przez  Pana naszego,
poniewa¿  mam  nie  tylko  tak  liczne  ³aski  Jego,  ale  równie¿  i  choroby   oraz   przeciwnoœci,
które  dziêki  Opatrznoœci  Bo¿ej  pokonujê  na  Chwa³ê  Niebios.

Zbyt   wiele  ³ask  i  s³odkoœci  Bo¿ej  doznaje  dusza  ma,   kiedy   podczas   mistycznych 
nocy   opuszcza  ona  w  Bogu  cia³o,   tak¿e   ona   widzi   oczyma   swymi   ogrom   niepojêtych
tajemnic  Boskich,  a  poza  tym  p³omieñ  mi³oœci  Umi³owanego  tak  j¹  czule  zalewa,   ¿e  ona
ci¹gle  myœli  o  jak  najsubtelniejszym  zjednoczeniu  z Mistrzem Niebieskim na ca³¹ przes³odk¹ 
wiecznoœæ.

Na  obecnym  etapie  mojej  mistycznej  drogi    dusza   ma   jest   nad   wyraz   rozpalona
najwiêkszym  ¿arem  mi³oœci  Bo¿ej   i   pragnê³aby  ten  niepojêty,  nadziemny  p³omieñ  przelaæ
na  ca³y  œwiat,   aby   wszystkie   dusze   rozpaliæ   do   Trójjedynego  Boga,   który   przemieni³
duszê  m¹  w  Siebie,   aby   œwiadczy³a  ona  o  niepojêtej  mi³oœci  Jego  dla  ca³ego  grzesznego 
ludu  Jego.

Z  woli  Bo¿ej  dusza  ma  przebywa  w  dwóch  œwiatach:  w  œwiecie œmierci i k³amstwa, 
w  którym  rz¹dzi  diabe³,  i  w  którym  nie  mo¿na  broniæ  ¿ycia  poczêtego  i  przeœladowanych 
chrzeœcijan,    i   w   œwiecie   mi³oœci   i   ¿ycia,   w   którym   niepojêcie   umi³owany   Zbawiciel 
czuwa   nad   ca³ym   wszechpotê¿nym   Wszechœwiatem,   i   w   którym   panuje  idealny  pokój 
i  niebiañska  mi³oœæ.

K  Drogi  Ojcze  dobrze  zdajê  sobie sprawê  z  tego,  ¿e  moje  ¿ycie  wewnêtrzne  œwiat 
zmys³owy  nie  zrozumie,   bo   ono   jest   bardzo  trudne,   i   wiêkszoœæ  ludzi   na   œwiecie  jest 
niezdolnych  do  zrozumienia  misji  mej.   Moj¹   misjê,   która  pochodzi  od  Boga  mog¹  tylko 
oceniæ  wybitni  teologowie,   którzy  bardzo  dobrze  wiedz¹,  ¿e  przyrodzonymi  si³ami  umys³u 
nie  rozstrzyga  siê  spraw  i  tajemnic  Bo¿ych,  które  mog¹ byæ ogl¹dane jedynie oczyma duszy.

T a j e m n i c   Królestwa   Niebieskiego   ¿aden   cz³owiek   nie   osi¹gnie  moc¹  natury, 
bo   przecie¿   wiedz¹   nigdy   nie   dosiêgnie   siê   spraw   Bo¿ych   i   Samego  Boga,   bo  tutaj
potrzeba   wielkiej   mi³oœci   Bo¿ej,   aby   poprzez   Krzy¿   Chrystusowy  dusza  mog³a  przejœæ 
przez  zas³onê  cz³owieczeñstwa  Bo¿ego  do  Królestwa  Prawdy  i  Mi³oœci  Bo¿ej.
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Dusza  moja  p³ynie  na  mistycznym  statku  Œwiêtego  Koœcio³a,   który   sterowany   jest 
przez   Samego   Mistrza   Niebieskiego,   tak¿e   w  wielkiej  pokorze  i  mi³oœci  wykonuje  ona
wszystkie  przeb³ogie  rozkazy  Oblubieñca  swego,   który  tak  czêsto  zabiera  j¹  do  niepojêtej
rzeczywistoœci  Swej,  która  jest  niedostêpna  dla  zmys³ów.

Z woli  Bo¿ej  dusza  ma  dosyæ  czêsto  kontaktuje  siê  z rzeczywistoœci¹ œwiata Bo¿ego, 
i   za   spraw¹  Boskiego  Odkupiciela  przekazuje  ona  r¹bek  niepojêtych  tajemnic  Jego,  które 
s¹  tak  bardzo  obce  dla  wielu  œmiertelników. 

Dusza   ma   ju¿  dawno  zosta³a  przebudzona  jedynie  do  ¿ycia  duchowego,  i  poprzez
b³ogie  ³aski  Bo¿e  nieustannie  pobudzana  jest  ona  do  coraz  wiêkszego  mi³owania Boskiego
Oblubieñca,    dziêki   któremu   widzi   oczyma   swymi  rzeczywistoœæ   niewidzialnego  œwiata,
kiedy  znajduje  siê  ona  w  zaœwiatach.

Moje    odwieczne    przes³anie    rodzi    siê    na   przeokropnym   pod³o¿u   politycznym 
i   moralnym   ca³ego   œwiata,   gdzie   odrzucana   jest   nauka   Boga,  a  bezbo¿nicy  podaj¹  siê 
za  wszystko  wiedz¹cych  i  pomijaj¹  prawo  do  ¿ycia  poczêtych  dzieci,  a ponadto nieustannie 
szkaluj¹  i  k³amliwie  oskar¿aj¹  niewygodne  prawe  owce Bo¿e, aby by³a jednoœæ w bezprawiu. 

Z  woli  Bo¿ej  jestem  wezwana  na  obecne  czasy,  w  których  tak bardzo rozpanoszone 
jest  k³amstwo,  i  nie  ma  siê  szacunku  dla  prawdy,  ani  te¿  do  ¿ycia  poczêtego, aby poprzez 
Dzie³o  Bo¿e,   które   prowadzê   w   Bogu,  zatrzymaæ  mêcz¹ce  k³amstwa  i  now¹  inkwizycjê,
która   ma   na   celu   wyeliminowanie   chrzeœcijañstwa,   co   wszystko   prowadzi   do  zag³ady
œwiata. 

Na    tym    zdemoralizowanym    œwiecie,   w   którym   ludzkoœæ   przekroczy³a   granicê 
jakiejkolwiek   przyzwoitoœci,    wiele     zagubionych   owiec   nie  dost¹pi³o   ³aski   uwierzenia 
w  Boga,   i   te   moje   mistyczne   ksi¹¿ki,   które   broni¹   godnoœæ  cz³owieka  pozwol¹  wejœæ 
w  cywilizacjê  prawdy,  ¿ycia  i  mi³oœci,   i   wiele   te¿   dusz   uwierzy   w   niepojêtego   Boga,
dlatego  te¿  Boski  Mistrz  da³  mi  ³askê  pisania,  jak  i  ³askê  zrobienia  korekty Dzie³a Swego, 
które  ma  wyjœæ  na  œwiat³o  dzienne  dla  owiec  Jego.

W  moich  duchowych  ksi¹¿kach  przekazana  jest   m i ³ o œ æ   w  ca³ej  prawdzie Bo¿ej, 
bo  pisa³am  je  na  podstawie  prze¿yæ  duszy  swej,   która  podobnie  jak  wszystkie  Bogobojne
dusze  jest  œwiat³em  œwiata,  i  zjednoczona  w  Chrystusie  pod¹¿a  ona  za  Nim do niepojêtego 
i  upojnego  Portu  Zbawienia  na  ca³¹  wiecznoœæ.

W swojej  tymczasowej,  ziemskiej  pielgrzymce  zda³am siê we wszystkim na mi³osiern¹ 
Opatrznoœæ  Bo¿¹,   która   rz¹dzi   wszystkim,   dlatego  te¿  w  zgie³ku  œwiata  jaki  odwiecznie 
zosta³   zaplanowany   na   duszê   m¹   prze¿ywam   swoje   zjednoczenie   z   Bogiem,  a  ogrom
najprzeró¿niejszych   cierpieñ   pozwala   mi   w   pokorze  odbieraæ  ogrom  ³ask  Bo¿ych,  tak¿e 
te  wielkie  nadprzyrodzonoœci,  które  sta³y  siê  tak  czêste  dla  duszy  mej  odbieram w wielkim 
spokoju  w  Oblubieñcu  swym.
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Umi³owany  i  nieskoñczenie  mi³osierny  Zbawiciel  da³  córce  Swej  pewien,  okreœlony 
zakres  cierpieñ,   które  udoskonalaj¹  j¹,  i  aby  mog³a  ona  uczestniczyæ  w  mêce  Jego  a¿  do 
samej  œmierci  Jego,  przekazuj¹c  w  Nim  niepojête  sprawy  Niebios,   które  zaczynaj¹  siê  po 
przekroczeniu  progu  œmiertelnego.

Na  mojej  drodze  doskona³oœci  najprzeró¿niejsze  trudnoœci  i przeszkody hartuj¹ ducha 
mego,  który  wzmacniany  jest  przez  mistyczne  doœwiadczenia, tak¿e te wszystkie niepojêtoœci 
natury  przyrodzonej  i  nadprzyrodzonej  s¹  wielkimi  znakami  od  upojnego  Nieba.

Dusza   ma   ju¿   dawno   wesz³a   w   nieskoñczonoœæ   zamys³u   Bo¿ego,   a   poniewa¿
uwolniona  jest  od  spraw  tej  skalanej  grzechem  ziemi,  której przyœwieca œwiat³oœæ diabelska, 
gdzie w tak krótkim ziemskim ¿yciu  jest  tyle  pod³oœci  i  tyle bezbo¿nych praw zatwierdzonych 
na   mocy   szatana,   które   prowadz¹   w   otch³añ   piekieln¹,   dlatego   te¿   nie   obawiam   siê 
zetkniêcia   z   ca³ym   œwiatem,   bo   przecie¿   trudnoœci   wewnêtrzne   ciesz¹   mnie  w  Bogu, 
a  poza  tym  ten  mój  chwilowy  pobyt  na  ziemi  dobiega  ju¿  koñca.

Z  Drogi   Ojcze,   Boski   Odkupiciel   wielokrotnie  nakazywa³  pisaæ  mi,   w  zwi¹zku 
z   czym  musi  byæ  przeprowadzony  rzetelny  proces  Dzie³a  Bo¿ego,  które  prowadzê  w  Imiê 
Bo¿e,   tak¿e   nast¹pi³a   pe³nia   czasu,   ¿e   nareszcie   spe³niam   wszystkie   wymogi,  aby  by³
otworzony  przewód  badawczy  mej nadprzyrodzonej misji, który mo¿e byæ prowadzony jedynie
przez  niezwykle  uduchowionych  ksiê¿y  kardyna³ów,  arcybiskupów  i  biskupów,  którzy maj¹ 
na  wzglêdzie  jedynie  dobro  katolickiego Koœcio³a,  bo  w  przypadku niedouczonych teologów 
wszystko  przed³u¿y  siê  w  czasie.  

Na  moj¹  misjê  potrzeba  wiele  lat,  ¿eby  j¹  dog³êbnie  przebadaæ,  ale  za  ¿ycia  mego
mam   jedynie    doprowadziæ   do   otwarcia  jej  przewodu  badawczego  w  Kongregacji   Nauki
Wiary,   co   by³oby   równoznaczne   z   wype³nieniem   woli   Pana   mego,   i   je¿eli  wszystkie 
mo¿liwoœci   Boskie   zostan¹   wyczerpane   w   Dziele   Bo¿ym,   które  prowadzê,  to  wówczas 
dusza  ma  przekroczy  barierê  œmiertelnoœci,  ale  ju¿  na  ca³¹  wiecznoœæ.

W  moim  odwiecznym  powo³aniu,   które  z  tak  wielk¹  ufnoœci¹  i  mi³oœci¹  prowadzê 
w  najmi³osierniejszym  Boskim  Oblubieñcu,   to   trzeba  mieæ  cierpliwoœæ  Umi³owanego,   bo 
w   przeciwnym   wypadku   nie   nadawa³abym   siê   do  tak  wielkiego  Dzie³a  Jego,  które  jest 
wielk¹  mistyczn¹  “ eksplozj¹ ”  dla  ca³ego  œwiata,  jak  i  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ.

Drogi  Ojcze,  zawsze  pisa³am  ogólnie  o  ³askach Boskiego Oblubieñca, które dosiêgaj¹
duszê  m¹,  ale  przysz³a  pe³nia  czasu,  ¿e  opisa³am  je  trochê  dok³adniej  w  liœcie  do Prefekta 
Kongregacji   Nauki   Wiary   Kard.  Williama  Josepha  Levady,  który  jest  napisany  w  formie
publikacji  na  23 strony,   tak¿e  po  zapoznaniu  siê  z  obecnymi  obowi¹zkowymi  duchowymi 
listami   w   porozumieniu   z   Prefektem   tej   Kongregacji,    której    kiedyœ   by³a   te¿   Wasza 
Œwiêtobliwoœæ  i  w  porozumieniu   z   przedstawicielami  Polskiego  Episkopatu,  na  pewno  na
polecenie   Ojca   bêdzie   otworzony  proces  badawczy  duchowego  Dzie³a  Pana  naszego,  aby
za   pomoc¹   moich   mistycznych   ksi¹¿ek,   które   pisane   s¹  w  Imiê  Boga  odnowiæ  oblicze 
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tej  grzesznej  ziemi   i   p r z e b i æ   mur   milczenia   w   rozpanoszonym   bezprawiu  oraz  mur 
milczenia  ¿ycia  poœmiertnego,  który   zaczyna   siê   po  przekroczeniu  progu  œmiertelnego  na 
ca³¹  wiecznoœæ.

W  wielkiej  pokorze  realizujê  swoje  odwieczne  powo³anie,  ale  byæ  pokornym,  to nie 
znaczy  uleg³ym,   bo  ja  jako  córka  Boga  w  Dziele  Jego  nie  mogê  byæ  pokorna  na  sposób 
myœlenia  ziemskiego,   bo  przeze  mnie  przemawia  Jezus  Chrystus  i  nie  pozwolê,   aby  ktoœ 
pozbawi³  mnie  to¿samoœci  Bo¿ej,  a  poza  tym  jestem odpowiedzialna za Dzie³o Bo¿e i muszê 
byæ  stanowcza  w  Bogu.

Ojciec  Niebieski   jedynie   niewielki   k¹sek   da³   zasmakowaæ   duszy  mej  ze  Swych
niezg³êbionych  tajemnic,  ale  ten  minimalny  r¹bek  bogactw  Jego   jest   t a k    w i e l k i    dla 
duszy   mej,   ¿e   on   przerasta   j¹   sam¹,   ale   w   Ukochanym   wszystko  ona  wch³ania,   aby 
mog³a   tê   niepojêt¹  dobroæ  przekazaæ  dla  grzesznych  owiec  Jego,   które  ¿yj¹  i  karmi¹  siê 
jedynie  zmys³owoœci¹   tj.  nicoœci¹  nad  nicoœciami,   która   prowadzi   ich   dusze  na  wieczne 
potêpienie. 

Stwórca  powo³a³  duszê  m¹  na  obecne  zdemoralizowane  czasy,   poniewa¿  On  Sam, 
Matka   Jego,   Maryja,   Koœció³,   jak   i   Ewangelia   katolicka   niezmiernie  s¹  szkalowani  na 
arenie   ca³ego   œwiata,    tak¿e    moje   mistyczne   ksi¹¿ki   z   dziedziny   teologii   duchowoœci
mistycznej   przeznaczone   s¹   dla   ratowania  Koœcio³a,   bo   poprzez   swoj¹   nadprzyrodzon¹
misjê  pomogê  Koœcio³owi.

Ma   wola   jest   wol¹   Bosk¹,   dlatego   te¿   w   uciszeniu   i   wolnoœci   Bo¿ej  omijam
poprzeczki   na   mej   duchowej   drodze,   i   wœród  oczyszczaj¹cej  i  oœwiecaj¹cej  nocy  ducha
nabieram mocy Pana swego, który tak hojnie obdarowuje córkê Sw¹ niepojêtymi ³askami Swymi.

Z  pomoc¹  Najœwiêtszego  pokona³am  siebie  w  Nim  i  nieustannie  stêskniona  za Nim
intensywnie   pracujê   nad   duchowym  Dzie³em  Jego,   które  przepe³nione  jest  Nim,   dlatego
te¿   dusza   ma   tak   dobrze   czuje   siê  w  ciemnoœciach   Jego,   bo   one   niejednokrotnie   s¹
rozœwietlane  Nim  Samym,  tak¿e  ona  przebywa  nawet  w  jasnoœciach  nad  jasnoœciami, które
dostêpne  s¹  jedynie  dla  dusz  zbawionych.

Dusza   ma   w   zaœwiatach   Ukochanego   niejednokrotnie   przebywa³a  w  promieniach
Jego,  gdy  we  œnie  opuszcza³a  ona  w  Nim  czasoprzestrzeñ,  tak¿e  nie  zawsze  widzia³a  ona
Jego   na   wprost   siebie    czy    te¿   w   zasiêgu   swym,   bo   przecie¿   ona   moc¹   Jego   jest
przeobra¿ona  w  Niego,  tak¿e  staje  siê  ona  Nim  Samym  i  w  Nim kosztuje niepojête radoœci 
Jego,  które  przepe³nione  s¹  niewys³owion¹  mi³oœci¹  Jego. 

Boski  Oblubieniec  œledzi  ka¿dy  mój  krok  w  tej  ciemnej  nocy  ducha,  któr¹ przecie¿
wielokrotnie   rozœwieca   Sob¹,   tak¿e   duch   duszy  mej   wyrywa  siê  z  tych  cielesnych  krat 
i  kosztuje  niepojêtoœci  nad  niepojêtoœciami,   które   przekraczaj¹  nasze  umys³y,  bo  przecie¿ 
te  nieskoñczonoœci  Jego  nie  mieszcz¹  siê  w  ¿adne  formy,  ani  te¿  pojêcia.



- 7 -

Ojciec  Przedwieczny  wprowadzi³  dusz¹  m¹  w  niepojête,  nadprzyrodzone  dobra Swe,
tak¿e  ona  wraz  ze  wszystkimi  w³adzami  swymi  w  zjednoczeniu  mistycznym  z Ukochanym
rozkoszuje  siê  duchowoœciami  Jego,  które  pochodz¹  z  Przybytku  Jego.

Z  nieskoñczonego  mi³osierdzia  Nieœmiertelnego dusza ma rozpalona wiecznym ogniem 
Jego  p³onie  w  Nim  Samym,  i  dziêki  temu  mi³osnemu  ogniowi nabywa ona wielkiej mi³oœci
Ukochanego,  który  non - stop  orzeŸwia  j¹  w  Sobie,  tak¿e   ona   rozpalona   t¹  niewymown¹
mi³oœci¹   z   rozkosz¹   wchodzi   w   coraz    wy¿sze   sfery   Jego,     które    nie    maj¹    koñca 
w  nieskoñczonoœci  Jego.

Dusza   ma   nasi¹kniêta   mi³oœci¹   Wodza  Niebieskiego,  który  prowadzi  j¹  w  Sobie
poprzez  przyzmat  cierpienia  Swego,  wchodzi  w  misterialne  tajemnice  Jego,   które  nasycaj¹
j¹  niewys³owion¹  mi³oœci¹  Jego,  dlatego  te¿  ona  tak  chêtnie  biegnie  za  Nim,   bo  przecie¿
On    jest    jedynym    �ród³em    ¯ycia   Wiecznego   po   wiekuiste   nieskoñczonoœci   w   Swej
Niebiañskiej  Wiekuistoœci.

Duch   Œwiêty   ka¿dego   dnia   nad   wyraz   dog³êbnie   przenika   dusz¹   m¹,   aby  ona 
w   jak   najwy¿szym   stopniu   w   mi³osnej   czu³oœci   dotknê³a   samej   Boskoœci   niepojêtych 
tajemnic  Troistoœci  w  Trójjedynym  Bogu,   dlatego   te¿   dusza  ma  tak  ochoczo  i  spokojnie
pod¹¿a  za  Panem  swym,  który  da³  jej  b³og¹  wolnoœæ  w  Sobie.

Jako   duchowa   córka    Wodza   Niebieskiego   jestem   zatracona  i  zagubiona  w  Nim
Samym,  tak  w  pokorze  i  wiernoœci  Jego  wznios³am  siê  ponad  to wszystko, co przemijaj¹ce
i  œmiertelne,    aby   móc   ¿yæ   tylko   w   wiecznych   bogactwach   i   rozkoszach   Jego,   który 
nieustannie   obdarowuje   mnie   nadprzyrodzonymi   kwiatami  i  wonnoœciami   z   najczystszej 
Ojczyzny  Swej.

Dusza  ma  dosyæ  czêsto  podziwia  wielmo¿noœci,  wspania³oœci  i  wielkoœci  niepojêtej
wielowymiarowoœci  Króla  Niebieskiego  w  duchowym  œwiecie  Jego,  który  nie  ma ¿adnego
odnoœnika  w  tym  naszym  zmiennym  œwiecie,  który  jedynie  kosztuje  brudy  i  pomyje, które
prowadz¹  do  wiekuistego  potêpienia  zatwardzia³ych  i  zagubionych  dusz,  które  nie  maj¹  si³
czy   te¿   nie   chce   siê   im   zerwaæ   z   poz³acanymi   i   zwodniczymi   szafirami,   które  jako
pêtle  u  szyi  wci¹gaj¹  ich  w  piekieln¹  otch³añ.  

K  Dobrze  wiem,  ¿e  dla  paru  ksiê¿y  do  których  wysy³am  to  duchowe  Dzie³o Bo¿e
jest  ono  za  trudne  dla  nich,   tak¿e   oni   czekaj¹   na   jeszcze   wiêkszy   znak  od   Boga,  ale
przecie¿    ka¿dego    obowi¹zuje    kultura   nie   tylko   w   odpisywaniu   wa¿nych   listów,   ale 
we  wszystkim,  a  tym  bardziej  wymaga  siê  tej  osobistej  kultury  od  osób  duchownych,   ale 
jak   widaæ   znieczulica   panuje   równie¿  wœród  namiestników  Kap³ana  Niebieskiego,  którzy 
w  wiêkszoœci  pas¹  owce  Jego  jedynie  s³owami,  które  nie maj¹ potwierdzenia w ich czynach.

Duch  Œwiêty  w  Trójcy  Œwiêtej  zawsze  natchnie  mnie,  co mam poprawiæ i co jeszcze 
napisaæ,   aby   to   duchowe  Dzie³o  Niebios  by³o  jak  najbardziej  zrozumia³e  w  Ukochanym,
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tak¿e  robi¹c  gruntowne   korekty   moich   duchowych   ksi¹¿ek   wyszlifowujê   jedynie   teksty 
pod  wzglêdem  stylistycznym,   aby   ta  dopracowana  korekta  pozwoli³a  czytelnikom  bardziej 
wczuæ  siê  w  tak  trudno  uchwytny  duchowy  klimat  Pana  naszego.

Jestem  pewna,  ¿e w Dziele Boskiego Oblubieñca  znajd¹  siê  jakieœ  tam  drobne  b³êdy, 
które  wynikaj¹  jedynie  z  mego  niedopatrzenia,   ale   te  drobne  niedoci¹gniêcia  ka¿dy  mo¿e 
sobie  sam  poprawiæ,   bo   one   absolutnie   nie   rzutuj¹   na   drogocenn¹  wartoœæ  pracy,  jak¹ 
wydajê  w  Panu  swym  dla  ca³ego  zniewolonego  œwiata,  który  upaja siê  jedynie  dekalogami
swymi,  które respektuj¹ jedynie prawa diabelskiego królestwa pod przewodnictwem  kopytnego, 
tj.  diab³a.

Œledz¹c  ca³¹  moj¹  drogê  œwiêtoœci  widaæ  wyraŸnie,  ¿e  owoc Dzie³a Wszechmocnego
staje  siê  coraz  bardziej  doskonalszy   czyli   nasta³a   ju¿  odwieczna  pe³nia  na  niego,  aby  on 
by³   skosztowany   czyli   sprawdzony   przez   nad   wyraz   uduchowione  i  powo³ane   do  tego
osoby  duchowne,  które  wchodz¹  w  sk³ad  Kongregacji  Nauki  Wiary  w  Watykanie.

Bior¹c   pod   uwag¹   tempo  pisania  moich  duchowych  ksi¹¿ek   oraz   robienie  korekt
w  Dziele  Ukochanego,   to   przecie¿  od  razu  widaæ,   ¿e   jestem  kierowana  nie  ¿adn¹  moc¹ 
ludzk¹   lecz   Bo¿¹,  tak¿e  dotychczasowa  cisza  z  Watykanu  czy  te¿  od  ksiê¿y  kardyna³ów, 
arcybiskupów  czy  te¿  biskupów  nie  ma  absolutnie  ¿adnego wp³ywu na moj¹ nadprzyrodzon¹ 
misjê,  bo  ja  to  wszystko  robiê  nie  dla  nich,  tylko  dla  Ojca  Niebieskiego,  który tak bardzo, 
ale  to  bardzo  wkroczy³  w  ¿ycie  me,   ¿e   to   jest   wprost   nieprawdopodobne,   ale   dopiero 
rzetelny  proces  badawczy  w  Kongregacji  Nauki  Wiary  wszystko  to  oceni.

W  tej  przemijalnej  doczesnoœci   wszystko   ma   swój  pocz¹tek  i  koniec,  i  wiadomo,
¿e   jak   Dzie³o   Pana   naszego,   które   z   pe³nym   oddaniem   prowadzê   w  Nim  bêdzie  ju¿
ca³kowicie  dopracowane,   to   wówczas   ucichnê  w  Panu  swym,   aby  w  wolnoœci  i  mi³oœci
Jego   zakoñczyæ   drogê   uœwiêcania   duszy   mej   w   Nim,   która  w  pe³ni  czasu  przekroczy 
próg   œmiertelnoœci,   który   wprowadzi   j¹   do   duchowego   ¿ycia   na   wieczne   poza   czasy 
w  nieskoñczonoœci  Ukochanego.

W  mgielnej  poœwiacie  Umi³owanego  z  najumi³owawszych,  tj.  Jezusa Chrystusa toczê
duchowy  bój  o  duchowe  Dzie³o  Jego,  w  którym  tak  umiejêtnie  prowadzona  jestem w Nim
Samym  ku  zaskoczeniu  wszystkich  duchownych synów Jego,  którzy  na  obecnym  etapie mej
duchowej   drogi   nie   chc¹   wychylaæ   siê,   i   prawie   ¿aden   nawet   nie   napisze   do   mnie 
grzecznoœciowej  odpowiedzi  za  otrzyman¹  przesy³kê,   tak¿e  prawie  wszyscy  oni  zachowuj¹ 
siê   tak,    jak   niesforne   dzieci   Mistrza   Niebieskiego,    który   tak   bardzo   nas   wszystkich 
umi³owa³,  ¿e  odda³  za  nas  ¿ycie,  aby  nas  zbawiæ.

Dziêki  Opatrznoœci  Bo¿ej  otrzyma³am  wszystko  to,   co  jest  niezbêdnie konieczne do
wykonania  swojego  odwiecznego  powo³ania  oraz  to,  aby  poprzez  kolce  fizyczne i duchowe
dog³êbnie   poczuæ   niedolê   zmiennej   nicoœci   nad   nicoœciami,   która   pozwala   duszy   mej
uœwiêciæ  siê  we  Wszechmog¹cym.
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Boski   Oblubieniec  w  szczególny  sposób  dotyka  córkê  Sw¹  Annê,   aby  smakowa³a 
ona  nie  tylko  w  upojnych  ³askach  Jego,  ale  równie¿  w  jak  najg³êbszych  cierpieniach Jego, 
które  pochodz¹  z  agonalnego  konania  Jego  na  Œwiêtym  Krzy¿u  Jego.

W  ka¿dej  chwili  jestem  gotowa  na  zaœniêcie  w  Panu  swym,  którego  kocham ca³ym
sercem  i  ca³¹  dusz¹  sw¹,   dlatego   te¿   zgodnie   z  wol¹  Jego  do  samej  œmierci  swej  bêdê
pisa³a  w  Nim,   poniewa¿   dusza   ma   poprzez   te  upojne   pisanie  ma  te¿  ogrom  niepojêtej
s³odkoœci   i   radoœci   Jego,    co    jest   przypadkiem   niezmiernie   rzadkim   w   historii   ca³ej
ludzkoœci.

Na  zakoñczenie  pragnê  zaznaczyæ,   ¿e   Dzie³o   Kap³ana   Niebieskiego,  które  bardzo
aktywnie  prawie  ca³e  ¿ycie  prowadzê  w  Nim,   obecnie   za   wstawiennictwem  Niepokalanej 
dojrza³o  w  Jej  Synu,  Jezusie  Chrystusie,   aby   móg³   rozpocz¹æ  siê   proces  badawczy  jego,
tak¿e   ca³a   moja   nadprzyrodzona  misja  sk³ada  siê  250  dokumentów  na  375  stron,   które 
26 sierpnia  2011 r.  zosta³y  przes³ane  do  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  Kard.  Williama 
Josepha  Levady  oraz  z  28 - miu  folderów,  które  zawieraj¹  302  podfoldery  na  3423  strony, 
o  ³¹cznej  zawartoœci  123 MB.

Duchowe  Dzie³o  Trójjedynego  Boga  jest  niezmiernie  trudnym  Dzie³em dla zwyk³ych
œmiertelników,  dlatego  te¿  dopracowa³am  je  w  Umi³owanym  jak  najbardziej czytelnie, tak¿e 
te  21 - en  duchowych  ksi¹¿ek   p l u s   duchowe  listy,  które  kierowa³am  do  duchowieñstwa, 
i   które   w   zasadzie   w   ca³oœci   s¹   te¿   dodatkow¹   duchow¹   ksi¹¿k¹,   wyjaœni  wszystkie
w¹tpliwoœci,   i   w   pe³ni  czasu   wiele   owiec   Bo¿ych   bêdzie   czerpa³o   z   nich   moc  Pana 
naszego. 

Moja  nadprzyrodzona  misja bardzo rozwinê³a siê wraz z pog³êbieniem mej duchowoœci,
tak¿e  nawet  mi  siê  nie  œni³o,  jak  to  popularnie  mówi  siê,  ani  nawet te¿ nie przewidzia³am, 
¿e   to   duchowe   Dzie³o   Pana  naszego,  które  prowadzê  z  ca³ym  oddaniem  w  Nim,  a¿  do 
tego  stopnia  rozwinie  siê  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Ukochanego.   

Dusz¹   i   sercem   ca³y   czas  jestem  w  Dziele  Boskiego  Oblubieñca,  które  tak  wiele 
radoœci  i  mi³oœci   przynosi   mi  w  Umi³owanym,   i   im   g³êbiej  wchodzê  w  te  niepojêtoœci,
tym   wiêcej   widzê   niedoci¹gniêæ,  które   doszlifowujê,   i   o   dziwo   pod   wp³ywem  Ducha 
Œwiêtego  wiem,  co  jeszcze  mam  doszlifowaæ,  aby  by³a  jak  najlepsza czytelnoœæ duchowych 
spraw  Pana  naszego.

Na  podstawie  chocia¿by  wysy³anych  duchowych  listów   dok³adnie  widaæ  jak  Dzie³o
Kap³ana  Niebieskiego  rozwinê³o  siê  na  Chwa³ê  Jego,  bo  przecie¿  ono  jest z ka¿d¹ wysy³k¹ 
bardziej   dopracowane,    tak¿e   ju¿   obecnie    t e r a z    nast¹pi³a   pe³nia   czasu   na   otwarcie 
jego  badawczego  przewodu  w  Kongregacji  Nauki  Wiary  w  Watykanie.

Drogi   Ojcze   Œwiêty,  swoim  ¿yciem,  które   oparte  jest  o  Ewangeliê  Pana  naszego, 
dajê  œwiadectwo  duchowej  prawdzie,  która  tak  bardzo  wkroczy³a  w  ¿ycie  me,   dlatego  te¿ 
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nie  spocznê  w  Nim  dopóki   nie  wype³niê  wszystkiego  w  Nim,  tym  bardziej,  ¿e  wrogowie 
Jego   poprzez   moj¹   duchow¹   misjê   wpadn¹  w  mistyczn¹,  mi³osn¹  pu³apkê,  dziêki  której 
wielu  nawróci  siê  na  drogê  œwiêtoœci,  która  prowadzi  do  wiekuistego  zbawienia. 
  

Wasza   Œwiêtobliwoœæ,   Kap³an   Niebieski   jest   dla   duszy  mej  jednym  ¿yciem,  bo 
przecie¿  On  jest  jedyn¹  wiecznoœci¹,  tak¿e  z  wielkiej  mi³oœci  do  Niego  wszystko  odnoszê 
do   Niego,   aby  móc  wype³niæ  odwieczny  testament  Jego,   dlatego   te¿   wierzê,  ¿e  ten  ju¿
18 - ty  list  skierowany   do   Ojca   wraz   z  ca³¹   duchow¹  przesy³k¹   “ obudzi ”  niesamowit¹
biernoœæ   duchowieñstwa   na   moje   duchowe   przesy³ki,  i  zadecyduje  o  otwarciu  przewodu
Dzie³a  Pana  naszego,  aby  mog³a  wype³niæ  siê  wola  Jego  we  mnie.   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    wydrukowane   tytu³owe   strony   moich   duchowych   ksi¹¿ek 
w   jêzyku   polskim  i  angielskim  ( 4 strony ),   które   podane   s¹   te¿  w  folderze  pod  nazw¹ 
“ Tytu³y  ksi¹¿ek ”  oraz   uaktualniony  szczegó³owy  wykaz  nazw  folderów  z  podaniem  liczb 
podfolderów,    iloœci    stron,    zawartoœci   MB - ów     wraz    z   podaniem   roku   zakoñczenia 
i  wys³ania  moich  duchowych  ksi¹¿ek  do  Ojca,  które  sk³adaj¹ siê  na  duchowe  Dzie³o  Pana 
naszego,  które  prowadzê  w  Nim   oraz   kopiê  listu  skierowanego  do   Prefekta   Kongregacji 
Nauki  Wiary  kard.  Williama  Josepha  Levady  oraz  Nuncjusza  Apostolskiego  abp.  Celestino 
Migliore.  

Zgodnie   z   wol¹   Bo¿¹   wysy³am    równie¿    listy   do   Przewodnicz¹cego   Polskiego 
Episkopatu  abp.  Józefa  Michalika,  Prymasa  Polski  abp. Józefa Kowalczyka, kard. Stanis³awa 
Dziwisza,   kard.  Kazimierza  Nycza,   abp.   Stanis³awa   Budzika,  abp.  Andrzeja  Dziêgi,  ojca 
Tadeusza  Rydzyka   oraz   Przeora  Jasnej  Góry  ojca  Romana  Majewskiego,   które  bez  trudu 
mo¿na  odczytaæ  na  za³¹czonych  dyskietkach  CD - R. 
  

Pozdrawiam   Wasz¹  Œwiêtobliwoœæ  w  Trójjedynym  Bogu !

                    Szczêœæ  Bo¿e !

                                Anna  Aniela  Flak
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