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Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus !
Najczcigodniejszy K s i ê ¿ e A r c y b i s k u p i e dotychczasowe milczenie ze strony
duchownych z Watykanu na moje duchowe tak liczne wysy³ki w sprawie duchowego Dzie³a
Niebios w rzeczy samej by³o niezwykle b³ogos³awionym znakiem od Wszechmog¹cego, bo
wiedzia³am, ¿e jeszcze nie wype³ni³a siê wola Jego we mnie, tak¿e w sposób niewymowny
i nad wyraz heroiczny zagrzewa³o mnie to wszystko do walki o Dzie³o Ukochanego, abym
mog³a w pokorze jak najdoskonalej dopracowaæ i dokoñczyæ pisemn¹ czêœæ Dzie³a Jego dla
dobra Koœcio³a Jego. Ta obecna ju¿ 47 - ma wysy³ka do Watykanu zosta³a dopracowana co
do ka¿dej litery S³owa Wszechmog¹cego, bo przecie¿ ca³e Dzie³o Nieœmiertelnego po raz
pierwszy wprowadza³am w polski program, dziêki któremu znalaz³am trochê literowych b³êdów,
które w ¿adnym wypadku nie umniejsza³y wartoœci mojej nadprzyrodzonej misji, o czym piszê
obecnie w liœcie do Ojca Œwiêtego Franciszka. Wiadomo by³o z góry, ¿e w tak trudnym
moim odwiecznym powo³aniu, jakiego jeszcze nie by³o w historii ca³ej ludzkoœci musia³o
byæ w Bogu wszystko jak najdoskonalej dopracowane i przedstawione te¿ w jak najjaœniejszym
œwietle, jaki jest mo¿liwy do przekazania w tym ¿yciu, aby nie by³o najmniejszego cienia
w¹tpliwoœci, bo przecie¿ piszê o tak niepojêcie nieprawdopodobnych sprawach Pana naszego,
¿e to naprawdê potrzeba niezwykle œwiat³ych duchowych umys³ów, aby to wszystko prawid³owo
rozs¹dziæ w Bogu, który jest zarówno promotorem, jak recenzentem Dzie³a Swego, które
nieudolnie, ale si³ami Jego prowadzi³am prawie ca³e ¿ycie swe.
W Dziele Bo¿ym jestem zupe³nie niezale¿na od nikogo i jedynie zdana w ca³ej
pe³ni na Mistrza Niebieskiego, który steruje dusz¹ m¹, jak i ca³ym mistycznym
przedsiêwziêciem Swym, które wczeœniej czy póŸniej, ale i tak wyjdzie na œwiat³o dzienne
ca³ego œwiata, co mam zapewnione to przez Samego Zbawiciela, aby pokrzepiæ zagubione
owce, i ponownie zasiaæ ziarno nadziei w ¿ycie wieczne, które tak bardzo obalane jest
przez faryzeuszy Boga. Boski Odkupiciel w ca³ej pe³ni nauczy³ mnie realizowaæ wolê Sw¹,
abym za wstawiennictwem Matki Zaufania i Zawierzenia Maryi mog³a w Nim wydaæ owoc
z winnicy Jego jak najbardziej dopracowany czyli najdoskonalszy, najwinniejszy, bo przecie¿
on ma przetrwaæ na wszystkie pokolenia, a w ten mistyczny owoc wchodz¹ nie tylko tak
liczne duchowe listy, które wysy³a³am do duchowieñstwa, ale równie¿ moje komentarze
umieszczone na paru najwa¿niejszych katolickich portalach, jak i na serwisie internetowym
YouTube, a ponadto 30 duchowych ksi¹¿ek takich jak: ¡ 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 ¢ ( 7 czêœci ).
Z pomoc¹ Mistrza Niebieskiego bardzo aktywnie pracujê w ciemnej nocy ducha
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Watykanu i umieszczaj¹c te¿ duchowe listy na mojej stronie internetowej, aby ludzkoœæ
mog³a dojrzeæ chocia¿ w niewielkim stopniu do zrozumienia mojej tak trudnej nadprzyrodzonej
misji, któr¹ przekazujê jedynie w niewielkim procencie. Tak jak ja, córka Umi³owanego
musia³am mieæ trochê czasu, aby dojrzeæ duchowo do Dzie³a Jego, a przede wszystkim do
przekazywania jego nie tylko w moich duchowych listach, ale równie¿ i na mojej stronie
internetowej, któr¹ obecnie dopracowa³am dos³ownie co do ka¿dej litery S³owa Bo¿ego,
tak jak ca³e Dzie³o Niebios, w zwi¹zku z czym w³aœnie t e r a z powinien byæ wszczêty
proces badawczy nadprzyrodzonej misji mej w Kongregacji Nauki Wiary, poniewa¿ wszystko
sta³o siê ju¿ jak najbardziej czytelne w odbiorze przede wszystkim ca³ego Dzie³a Niebios, które
przedstawione jest na za³¹czonych dwóch takich samych p³ytach kompaktowych CD - R.
Na mojej krzy¿owej drodze Rodzice Niebiescy stopniowo objawiali mi nadprzyrodzone
prawdy Swe, które uhistoryczniaj¹ i konkretyzuj¹ siê, a poniewa¿ reprezentujê tylko Ich,
wiêc s³ucham tylko Ich rozkazów, dlatego te¿ bêd¹c z Nimi nie bojê siê okrutnoœci ani
bólu, a poza tym nikt nie mo¿e podejœæ mnie ¿adnymi k³amliwymi teoriami i prawdami
ludzkimi, które s¹ bezsensowne, w zwi¹zku z czym kompetentni duchowni powo³ani
z Kongregacji Nauki Wiary powinni zacz¹æ ju¿ wczytywaæ siê w moje duchowe wypiski,
aby móc powoli dojrzeæ do zrozumienia mojej tak niepojêtej duchowej misji, aby móc
nastêpnie wszystko rozpatrzeæ w nieskalanym zwierciadle Niepokalanej, za przyczyn¹ której
wszystkie zamiary Bo¿e dojrzewa³y we mnie d³ugo, aby owoc Bo¿y Dzie³a Bo¿ego by³
jak najbardziej doskona³y.
Z dniem 5 - go marca 2018 roku w ca³ej pe³ni i to co do ka¿dej litery S³owa Bo¿ego
wype³ni³am wolê Ojca Przedwiecznego, tak¿e wszystko dokona³o siê poprzez trynitarn¹ ¿yw¹
interwencjê Samego Boga i na to definitywne zakoñczenie by³am przygotowywana przez
prawie ca³e ¿ycie swe, ale oficjalnie datuje siê pocz¹tek misji mej na 24. 08. 1983 r. czyli
potrzebowa³am 35 lat ( jedno pokolenie ) na realizacjê duchowego Dzie³a Niebios, które
w pe³ni czasów po rzetelnym procesie badawczym w Kongregacji Nauki Wiary obudzi ca³y
œwiat z letargu najprzeró¿niejszych grzechów i bezprawia, co mam to zapewnione u Samego
Zbawiciela. Jednoczeœnie dodam, ¿e 31.05.2005 r. w dniu Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi
Panny (Œwiêto wspomina nawiedzenie Œwiêtej El¿biety przez Maryjê) pierwszy raz napisa³am
do Papie¿a Benedykta XVI - go, emeryta w sprawie nadprzyrodzonej misji mej, tak¿e ju¿
13 lat spotykam siê z tak¹ nieludzk¹ i niekatolick¹ cisz¹ na moje duchowe przesy³ki, która
w rzeczy samej zrobi³a wiele dobrego, bo na s³odki rozkaz Ukochanego 13. 07. 2013 r.
mog³am poprzez moj¹ stronê internetow¹ ujawniæ siê ze swoj¹ nadprzyrodzon¹ misj¹, któr¹
tak bardzo ignoruj¹ najwy¿si dostojnicy w hierarchii koœcielnej katolickiego Koœcio³a, jedynego
prawowitego w ca³ym wszechœwiecie. Niektórzy hierarchowie ¿yj¹ tylko wybitnie doczesnymi
sprawami, tak¿e oni nigdy nie zrozumiej¹ osoby przesi¹kniêtej sprawami duchowymi, bo
nie doroœli do rozumienia pos³annictw Bo¿ych i to przerasta ich horyzonty myœlowe, dlatego
te¿ wszystko rozpatruj¹c jedynie w duchu swoim, który pozbawiony jest wszystkiego co
Boskie notorycznie “ olewaj¹ ” moje duchowe przesy³ki skierowane do Waszej Ekscelencji,
jak i Ojca Œwiêtego Franciszka. Mam g³êbok¹ nadziejê, ¿e Wasza Ekscelencja wyka¿e siê
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byæ t³umaczone na jêzyki obowi¹zuj¹ce w Watykanie, i w koñcu te¿ bêdê poproszona do
Kongregacji, aby w skrócie wy³o¿yæ ca³e duchowe Dzie³o Niebios i odpowiedzieæ na wszystkie
zadawane pytania przez kompetentne osoby, które musz¹ wykazywaæ siê wielk¹ znajomoœci¹
teologii duchowoœci mistycznej.
Przepowiednia P r z e ³ o ¿ o n e j z klasztoru klauzurowego Karmel z Czêstochowy
z 8. 10. 1989 r., kiedy by³am u niej na audiencji zaczyna sprawdzaæ siê i to w coraz szybszym
tempie, a oto jej s³owa: ¡ Pani ma wiele zrobiæ dla œwiata ¢ (5 razy to rzek³a ), ¡ Pani jest dla
œwiata, i jeszcze wiele ma pani zrobiæ w swoim œrodowisku ¢, a ostatnie zdanie na po¿egnanie
brzmia³o: ¡ Niech pani sobie zapamiêta - pani ma p³ywaæ i wiele zrobiæ dla œwiata ¢
( i oczywiœcie p³ywa³am po oceanach œwiata pod auspicjami najs³ynniejszych naukowych
jednostek amerykañskich i kanadyjskich ), dlatego te¿ nie przyjêto mnie do klasztoru, bo moja
nadprzyrodzona misja nie jest na klasztor tym bardziej, ¿e tam cz³owiek nie ma swojej
woli i we wszystkim podporz¹dkowany jest prze³o¿onej. Wówczas te¿ udzieli³a mi ona parê
drogocennych wskazówek, a jedna z nich by³a taka, ¿ebym zawsze trzyma³a siê dzie³ Œwiêtego
Jana od Krzy¿a, a za wstawiennictwem Niepokalanej wszystko osi¹gnê w Imiê Boga Ojca
przez Jezusa Chrystusa w Duchu Œwiêtym, co oczywiœcie odwiecznie jest przeznaczone
na duszê m¹. W³aœnie dla ca³ego zniewolonego œwiata napisa³am 30 duchowych ksi¹¿ek
( obecnie jestem w trakcie pisania 31 - wszej ksi¹¿ki ), wys³a³am ogrom duchowych listów
do duchowieñstwa, poruszy³am w Bogu zatrute “ sumienie ” ca³ej Unii Europejskiej jakim
to jest fikcyjny i bezprawny Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. Ponadto ca³y czas szturmujê
Watykan z duchowymi przesy³kami, ale jak dotychczas na 47 wysy³ek jest nieludzka cisza,
która przecie¿ ci¹gle nie bêdzie trwaæ na tej p³aszczyŸnie duchowej, jak i moralnej, na której
to wielu duchownych pozbawionych jest prawdziwego ducha, jak i moralnoœci. Nie doœæ,
¿e prowadzê takie upojne i nad wyraz trudne duchowe Dzie³o Bo¿e, to jeszcze przez parê
ostatnich lat umieszcza³am ogrom komentarzy przedtem na portalach g³ównie katolickich,
a ostatnio tylko na YouTube czyli jak widaæ pisanie w Panu naszym jest na sta³e wpisane
w moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê.
Odnoœnie tej audiencji u tak Bogobojnej Prze³o¿onej z 8. 10. 1989 r. dodam tylko
tyle, ¿e radzi³a mi ona wspó³pracowaæ z teologiem, ale ja tej rady nie pos³ucha³am, bo
czyta³am ksi¹¿ki teologiczne, które bardzo interesowa³y mnie, tak¿e sama zajê³am siê teologi¹,
bo ja mam wspó³pracowaæ, ale tylko i jedynie z Bogiem, bo to dzie³o jest Bo¿e, a nie
ludzkie, a poza tym dobrze wiedzia³am, ¿e ¿aden teolog nie pomóg³by mi, a po drugie
ja bym nigdy nie zwróci³a siê o pomoc do teologa, bo moim najlepszym i niezast¹pionym
Teologiem jest Jezus Chrystus, a obecnie zacytujê akapit z mojej ksi¹¿ki pt.: ¡ Dzie³o ascezy
mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ¢, który zawarty jest w ksiêdze 6 E
na stronie 8:  Myœlê, ¿e siostra Prze³o¿ona z Karmelu poprzez tê “ wspó³pracê ” mia³a na
myœli, ¿e w odpowiednim czasie, kiedy przyjdzie p e ³ n i a c z a s u na Dzie³o Bo¿e
ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, to zajm¹ siê t¹ spraw¹ teologowie, i to na
pewno z Watykanu; i je¿eli bêd¹ ¿y³a, to faktycznie bêd¹ musia³a wspó³pracowaæ z nimi,
ale nie wczeœniej a¿ skoñczê Dzie³o Boskie, które nale¿y do Królestwa Niebieskiego.
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Boskie nie zna nikt, tylko Duch Bo¿y ¢ (1 Kor 2, 11), a je¿eli chodzi o tajemnicê Trójk¹ta
Bermudzkiego, to Sam Bóg wskaza³ mi drogê do tak wznios³ego, nadprzyrodzonego celu,
¿e posz³am od razu, bez ¿adnych oporów, i nigdy nie traci³am nadziei w tak trudnej
drodze na Chwa³ê Bo¿¹, bo wiedzia³am w Ukrzy¿owanym, ¿e byæ gotowym do ods³oniêcia
tej nadprzyrodzonej tajemnicy, to znaczy mieæ udzia³ w mêce i œmierci Jego, i zagubiæ
siê w Trójcy Przenajœwiêtszej, aby byæ poddanym dzia³aniu Bo¿emu i odpowiadaæ na
wszelkie natchnienia.
D r o g a E k s c e l e n c j o robi³am i dalej robiê wszystko co w mocy mej, abym
jak najdoskonalej wype³ni³a odwieczne pos³annictwo Bo¿e, dlatego te¿ ofiarnie i z mi³oœci¹
Bo¿¹ pracowa³am nad Dzie³em Bo¿ym, które przecie¿ ma byæ doskona³e tak jak na ziemi
Pan Jezus by³ jak najbardziej doskona³y we wszystkim, i skoro moja nadprzyrodzona
misja wykonywana jest pod wp³ywem mocy Bo¿ej na polecenie Samego nieskoñczonego
i nieograniczonego Boskiego Odkupiciela, to przecie¿ musia³ nastaæ koñcowy jej etap, który
obecnie z a k o ñ c z y ³ a m pod wzglêdem pisemnym co do ka¿dej litery S³owa Bo¿ego.
W³aœnie teraz nasta³a pe³nia czasu, abym wy³o¿y³a duchowe Dzie³o Bo¿e najwy¿szej klasy
teologom z Watykanu, bo przecie¿ za wstawiennictwem Ró¿y Duchowej Maryi w Jej Synu
Jezusie Chrystusie sta³am siê nie tylko pisark¹, ale przede wszystkim teologiem samoukiem,
tak¿e fachow¹ wiedzê ju¿ dawniej wyczyta³am parokrotnie, a nawet kilkunastokrotnie, jak
np. Dzie³a Œwiêtego Jana od Krzy¿a i ju¿ do tego nie wracam, bo to wszystko jest
we mnie. Z pomoc¹ transcendentalnego Trójjedynego Boga wesz³am nie tylko w teologiê
duchowoœci mistycznej, ale równie¿ od czasu do czasu przedstawiam wszystko to, co
uœwiêca mnie na drodze œwiêtoœci wraz z podaniem œwiêtych znaków czasu, ¿eby ju¿
nikt nie w¹tpi³ o prawdziwoœci mojej nadprzyrodzonej misji.
Ró¿a Mistyczna M a r y j a ¿y³a z dala od œwiata i jego spraw, i poch³oniêta
by³a Dzieci¹tkiem Jezus, dlatego te¿ Jej córka Anna Aniela Flak musia³a ¿yæ z dala od
wszystkiego, aby wype³ni³a siê wola Bo¿a, dlatego sk³adam Jej nieskoñczone dziêki,
¿e odpowiednio przygotowa³a mnie do tak wielkiego duchowego Dzie³a Bo¿ego, które ma
przetrwaæ na wszystkie pokolenia, i w mojej nadprzyrodzonej misji z Niepokalan¹ obcy
jest dla mnie strach, chocia¿ czasami na krótki czas przygniataj¹ mnie jedynie sprawy
przyziemne, jak ostatnio, ¿e mia³am du¿y problem ze sprzeda¿¹ mieszkania swego, które
sprzeda³am momentalnie, gdy w tej sprawie prosz¹c o modlitwê napisa³am do jedynej
Pustelniczki na œwiecie Siostry Miriam od Krzy¿a, która z³o¿y³a œlub dozgonnego milczenia,
i u której mia³am dwie umówione audiencje ( 6. 02. 1990 r. i 10. 08. 1992 r. ), a w sumie
widzia³am j¹ 4 razy. Z chwil¹ otrzymania od niej odpowiedzi na mój list, w tym te¿ dniu
pojawi³ siê kupiec, który 6. 02. 2018 r. ostatecznie kupi³ moje mieszkanie. Na tej drugiej
audiencji, kiedy to Siostrê Miriam od Krzy¿a widzia³am ostatni raz na po¿egnanie rzek³a
mi ona, ¿e ja zawsze bêdê mia³a krzy¿e, krzy¿e bêd¹ siê zmienia³y, ale ja wszystko w Bogu
pokonam czyli pokonam, nawet tê nieludzk¹ ciszê z Watykanu na moje duchowe przesy³ki.
Jak to te¿ podaje Œwiêty Jan od Krzy¿a, ¿e ¿ycie ziemskie pe³ne udrêki przeszkadza
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bo jedynie dusza zjednoczona z Bogiem mo¿e w Bogu pojmowaæ niepojêty Boski œwiat.
Bóg jest jedyn¹ moj¹ si³¹ i mimo, ¿e jestem s³aba, nêdzna i nic nie warta, ale wszystko
wykonujê w Bogu, a co dla duszy mej jest za ciê¿kie, to Stwórca rozwi¹zuje to Sam
i toruje mi drogê w mi³oœci i prawdzie, która prowadzi do ¯ywota Wiecznego. Na mojej
drodze krzy¿owej staram siê przypodobaæ tylko Bogu, którego kocham nade wszystko i mimo,
¿e ¿yjê w œwiecie, ale nie jestem ze œwiata i w wolnych chwilach w najwiêkszej pokorze
staram siê kontemplowaæ Istotê Bo¿¹. Przewodnik Niebieski wie, ¿e bezgranicznie ufam Mu
we wszystkim, dlatego te¿ zawsze utwierdza mnie w Sobie, abym zaufa³a Mu do koñca
na tak trudnej, ciernistej duchowej drodze mej, tak¿e pobudzana jestem duchowo do Niego,
jak i realizacji Dzie³a Jego, w zwi¹zku z czym jestem nad wyraz szczêœliwa w Nim, bo
przecie¿ On jedyny wystarczy mi za wszystko. Poprzez Dzie³o Bo¿e, które mam od Boga
pragnê, aby po zapoznaniu siê z nim jak najwiêcej dusz wesz³o na drogê œwiêtoœci czyli
pragnê uratowaæ jak najwiêcej dusz od potêpienia wiecznego, aby jak najwiêcej dusz móg³
zbawiæ wszechmocny Stwórca. 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. Dusza moja ma byæ jednym ze S³owem Przedwiecznym,
aby mog³a ona pojmowaæ prawdy objawione w Bogu, i aby w niej promieniowa³ Krzy¿ Bo¿y
dla pokrzepienia innych dusz. Mam Œwiêt¹ nadziejê w Bogu, ¿e za wstawiennictwem
Poœredniczki £ask i Królowej Ca³ego Wszechœwiata M a r y i Jej Syn Jezus Chrystus
w pokorze i w znaku zmartwychwstania Swego wywy¿szy duszê m¹ i zabierze j¹ wkrótce
do rzeczy niewidzialnych, które trwaj¹ wiecznie.
S z a n o w n y K s i ê ¿ e A r c y b i s k u p i e nied³ugo zakoñczy siê moje ziemskie
pielgrzymowanie, ale jestem spokojna we Wszechmog¹cym, ¿e u schy³ku ¿ycia swego
zakoñczy³am pod wzglêdem pisemnym duchowe Dzie³o Jego i to co do ka¿dej litery S³owa
Jego, tak¿e przyszed³ czas po¿egnaæ siê z t¹ doczesnoœci¹, która tak bardzo uœwiêca³a mnie
w Panu naszym, który w ³askach Swych zawsze mówi³ mi, ¿e zabierze dusz¹ m¹ do Siebie,
gdy wype³niê wszystko i to co do ka¿dej litery S³owa Jego czyli ta chwila powinna
nast¹piæ ju¿ niebawem. Nie mog¹ ju¿ d³u¿ej na arenie ca³ego œwiata oœmieszaæ siê na pó³
gwizdka kap³ani, którzy odpowiedzialni s¹ za korespondencjê zarówno do Ojca Œwiêtego
Franciszka, jak i do Waszej Ekscelencji udaj¹c, ¿e moje duchowe przesy³ki tam nie dochodz¹,
na które przecie¿ zawsze mam dowód nadania z potwierdzeniem, i nie mogê te¿ dostaæ
faryzejskiej odpowiedzi na tak rzetelne Dzie³o Bo¿e, bo przecie¿ przyrodzonymi si³ami umys³u
nie rozstrzyga siê spraw i tajemnic Bo¿ych, które mog¹ byæ ogl¹dane jedynie oczyma duszy,
tak¿e nie ma ju¿ innego wyjœcia w nadprzyrodzonej misji mej, jak tylko otworzyæ jej badawczy
przewód i na tak¹ odpowiedŸ czekam. Na rêce Waszej Ekscelencji wysy³am dwie takie same
p³yty kompaktowe CD - R, na których w programie PDF nagrane jest ca³e Dzie³o Pana naszego,
ponadto kopiê listu skierowanego do Papie¿a Franciszka, 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

