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25 maja 2019 r. definitywnie zakoñczy³am umieszczanie swoich
komentarzy na YouTube
Na moim kanale w temacie “DYSKUSJA” ju¿ 4. 05. br. upubliczni³am artyku³, który
zatytu³owa³am: “ Na wszystko jest pocz¹tek i koniec ”, a 10. 05. br. nastêpny artyku³, który
zatytu³owa³am: “ 25 maja 2019 roku po raz ostatni umieszczam swoje komentarze na YouTube”,
a obecnie ju¿ na mojej stronie internetowej pragnê³abym oficjalnie zakomunikowaæ Pañstwu,
¿e etap umieszczania moich komentarzy na YouTube definitywnie z a k o ñ c z y ³ s i ê, bo
na wszystko jest zawsze pe³nia czasu, aby wszystko dopracowaæ i wejœæ w nastêpne stadium
duchowego Dzie³a Bo¿ego, które odwiecznie by³o zaplanowane na duszê m¹, i które wykona³am
co do ka¿dej litery S³owa Bo¿ego zgodnie z wol¹ Bo¿¹.
T¹ drog¹ pragnê po ¿ e g n a æ s i ê z Pañstwem, bo ju¿ nie bêdê mog³a umieszczaæ
¿adnych komentarzy na ¿adnym kanale na YouTube, ale nie jest to takie definitywne po¿egnanie,
bo w wyj¹tkowych sytuacjach odezwê siê w³aœnie na YouTube, ale w temacie “DYSKUSJA” lub
na mojej stronie internetowej http://annaanielaflak.eu, na której ju¿ nied³ugo uka¿¹ siê dwa listy
do Watykanu, gdy tylko skoñczê pisaæ 33-ci¹ duchow¹ ksi¹¿kê, która z a m y k a ca³¹ moj¹
nadprzyrodzon¹ misjê na intencjê 33-ech lat ¿ycia Pana naszego na ziemi, a ja mam w³aœnie
66 lat czyli dwa razy po 33. Na samym YouTube umieszcza³am komentarze od 14 lipca 2013 r.,
co mo¿na sprawdziæ to w informacji na moim kanale, bo tam podana jest ta data, kiedy
do³¹czy³am do YouTube, a dzieñ przedtem tj. 13 lipca 2013 r. zaczê³a dzia³aæ moja strona
internetowa, tak¿e jak widaæ wszystko chodzi parami i jest powi¹zane mistycznym ³añcuchem.
Prawie 6 lat z niewielkimi przerwami umieszcza³am ogrom komentarzy na wielu kana³ach,
tak¿e jest to ju¿ bardzo gruba ksi¹¿ka, i gdy us³ysza³am g³os Bo¿y, ¿e w tej materii nast¹pi³
ju¿ definitywny koniec, to na zakoñczenie umieœci³am jeszcze sporo komentarzy, dziêki którym
wypowiedzia³am siê we wszystkich najwa¿niejszych sprawach w³¹cznie z bol¹czkami tego
œwiata, w zwi¹zku z czym okna na YouTube bêd¹ ju¿ na s t a ³ e z a m k n i ê t e.
Od kiedy wesz³am na drogê œwiêtoœci, to powaby ¿ycia œwieckiego nie interesuj¹
mnie i mam je za nic, tak¿e w rêkach moich jest wiara Bo¿a, i z pomoc¹ Opatrznoœci Bo¿ej
poprzez mi³oœæ i cierpienie wszystko pojmujê i wszystko te¿ dosiêgnê, bo wiara Bo¿a wszystko
przenika i zaprowadzi dusze nasze do wiekuistej szczêœliwoœci, w której króluje nasz ukochany
Pan Niebieski. Mistyczni Przewodnicy Niebiescy wybrañców Swych zawsze prowadz¹ bardzo
dyskretnie, a zarazem konsekwentnie, aby przygotowaæ ich do póŸniejszych trudnych zadañ,
które bêd¹ œwiadczy³y o Ich nieskoñczonym mi³osierdziu. Na swojej drodze duchowej
ca³kowicie zawierzy³am woli Pana swego, tak¿e poprzez Matkê Odkupiciela Maryjê w mi³osnym
i cierpi¹cym jarzmie Ukrzy¿owanego, które przyjê³am z wielk¹ pokor¹, w jednej jednoœci
z Umi³owanym w heroicznej odwadze realizujê odwieczne zamierzenia Niebios w stosunku
do duszy mej, aby zas³u¿y³a sobie ona na wieczne odpoczywanie w Trójjedynym Stwórcy.
Podczas swojego ¿ycia mimo, ¿e tak bardzo poch³oniêta jestem Panem swym, ale jednak
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s¹ wynaturzone z wszelkich zachowañ i mimo, ¿e ci¹gle wyp³ywam na powierzchniê Morza
Bo¿ego, ale przez d³u¿szy czas zostaje mi niesmak goryczy przebytej boleœci, która tak bardzo
zak³óca mi spokój ducha mego, ¿e w tych udrêczeniach dusza ma ¿adn¹ miar¹ nie mo¿e wejœæ
w g³êbie Troistego Bóstwa. Najprzeró¿niejsze udrêczenia, osch³oœci, choroby i przeciwnoœci
nad wyraz hartuj¹ duszê m¹ w gêstwinie Bo¿ej M¹droœci, tak¿e ona niewyra¿alnie cierpi
w tych marnoœciach nad marnoœciami, nicoœciach nad nicoœciami, gdzie tyrani i oprawcy
tego zniewolonego œwiata maj¹ wp³yw na niewolników tego ziemskiego pielgrzymowania.
Moja misja polega nie na przekonywuj¹cych s³owach m¹droœci ludzkiej, ale na
okazaniu ducha i prawdy w Panu naszym (1 Kor 2, 1 - 4), o czym ju¿ wczeœniej pisa³am
na ten temat. Wiem, ¿e z pomoc¹ Opatrznoœci Bo¿ej wytrwam w mi³oœci Bo¿ej do koñca
(J 15, 9) i wiem, ¿e radoœæ Bo¿a ma byæ we mnie i ma byæ ona pe³na Boga, aby zas³u¿yæ
sobie na niebiañsk¹ szczêœliwoœæ ( Œwiêty Jan od Krzy¿a ). Odwiecznie by³am i jestem
przeznaczona na w³asnoœæ Bogu, który wezwa³ mnie z ciemnoœci do prawdziwego Swojego
Œwiat³a (1 P 2, 9), a œwiête znaki czasu, które towarzysz¹ mi mówi¹ o ukrytym Zbawicielu
i s¹ po to, aby œwiat pozna³ Chrystusa i Tego, który pos³a³ mnie (J 17, 3).
Moje ca³kowite oddanie siê dla Boskiej Troistoœci jest mi³e i doceniane przez
Trójjedynego Boga, bo przecie¿ ono ma na celu przekazanie niewielkiego r¹bka niepojêtej
i niewidzialnej duchowoœci, która tak bardzo odrzucana jest przez œwiat, który idzie drog¹
potêpieñcz¹. Duch Bo¿y wprowadzi³ duszê m¹, serce, jak i ca³y rozum do zdroju mi³osierdzia
Swego, abym w ca³ej pe³ni wype³ni³a swoje odwieczne powo³anie, dlatego te¿ oczy cia³a
mego, jak i oczy duszy mej utkwione s¹ w umi³owan¹ wolê Najwy¿szego. Boski Odkupiciel
nieustannie os³ania mnie Samym Sob¹, aby nie ogarnê³y mnie fale gorzkiego, grzesznego
odmêtu, które s¹ falami œmierci poch³aniaj¹cymi dusze do piekielnego piek³a na wiekuiste
zatracenie, dlatego te¿ dusza ma jest nad wyraz bezpieczna w Ukochanym w odwiecznych
ciemnoœciach nocy ducha pomimo, ¿e one s¹ niejednokrotnie udrêczone i bolesne.
Ca³kowicie nale¿ê do Trójcy Œwiêtej i Mamy Niebieskiej wznosz¹c siê ponad to
wszystko co zmienne, i dziêki Ich ³asce z przeogromn¹ wiar¹ wg³êbiam siê w odwieczne
tajemnice; i nieprzerwanie zwrócona jestem na œwiat wieczny, niewidzialny dla zwyk³ych
œmiertelników, tak¿e ¿al mi ka¿dej straconej chwili, która nie jest zwi¹zana z Bogiem.
Nieskoñczonej dobroci Bo¿ej nie da zmierzyæ siê ani wyraziæ s³owami, i nikt nie zabierze
mi mojego pos³annictwa, ani nie zamieni na inne, które wykonujê z ca³ym oddaniem, bo to
wszystko pochodzi od Boga, tak¿e prowadzone jest przez Niego Samego i zmierza te¿ do
Niego, dlatego te¿ z ca³¹ dog³êbnoœci¹ zd¹¿am do bezczasowego, niewidzialnego œwiata i z woli
Bo¿ej z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ jak najradykalniej wykonujê nadprzyrodzone zadanie swe.
Ca³a moja nadprzyrodzona misja, która tak naprawdê to zacznie siê dopiero po œmierci
mej wnosi radoœæ, pokój i nadziejê w nasze doczesne pielgrzymowanie, które drog¹ duchow¹
prowadzi dusze nasze do bezmiaru tajemnic Pana naszego. Król ca³ego Wszechœwiata, Kap³an
Niebieski odwiecznie zaplanowa³ moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê w rzeczywistoœci nowoczesnej
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dokonywana jest na Skale Jego. Odda³am siê Niebieskiemu Oblubieñcowi, tak¿e wszystko
mam w Nim, dlatego te¿ wszystkie przemijaj¹ce przeciwnoœci znoszê w duchu Pana swego,
który przeznaczy³ mnie na umi³owan¹ samotnoœæ, dziêki której dusza ma jest wtajemniczana
w niepojêtoœci Jego.
W sensie ascetycznym obumar³am i w pokornej modlitwie dusza ma obejmuje cierpienie,
i w tym ogromnym cierpieniu nie pragnê ¿adnego wspó³czucia, bo te cierpienia odrywaj¹
mnie od grzesznej ziemi przesi¹kniêtej z³em; i poprzez te b³ogos³awione cierpienia dusza
ma upaja siê Mi³oœci¹ Bo¿¹, poprzez któr¹ zaœlubiona jest z ukrzy¿owanym Jezusem. Pan
Jezus dobrze wie, ¿e jestem oparta jedynie o ska³ê Jego, o Jego Samego, i ¿e nie szukam
¿adnego oparcia w otoczeniu czy najbli¿szych, bo ono jest bezwartoœciowe i nic niewarte,
bo zawsze rozpada siê nawet przy najmniejszym wietrze Bo¿ym. 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.
M i l c z e n i e ze strony W a t y k a n u na moje duchowe wysy³ki w rzeczy samej
by³o niezwykle b³ogos³awionym znakiem od Wszechmog¹cego, dziêki czemu mog³a w ca³ej
pe³ni wype³niæ siê wola Jego we mnie przy jednoczesnym rozchodzeniu siê nadprzyrodzonej
misji mej drog¹ internetu, i to dziêki mojej stronie internetowej, któr¹ za³o¿y³am sobie na
rozkaz Boskiego Oblubieñca. Ta b³ogos³awiona cisza od strony najwiêkszych zwierzchników
w hierarchii Koœcio³a w sposób niewymowny zagrzewa³a mnie do wiêkszej walki o Dzie³o
Bo¿e, abym mog³a przedstawiæ go 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.
Na obecnym etapie wype³nionej woli Bo¿ej i zakoñczonego Dzie³a Bo¿ego to “ olewanie”
moich duchowych przesy³ek przez Stolicê Piotrow¹ sta³o siê ju¿ nie tylko niekatolickie,
ale ju¿ nieludzkie i ju¿ nie zale¿y mi na ¿adnej audiencji u Papie¿a Franciszka, bo i tak
wype³ni³am testament Stwórcy wzglêdem duszy swej i On znajdzie sposób, ¿e i tak
rozpocznie siê proces duchowego Dzie³a Jego w Kongregacji Nauki Wiary byæ mo¿e,
¿e po œmierci mej, a poza tym Ukochany nigdy nie obieca³ mi, ¿e za ¿ycia otworz¹
proces Dzie³a Jego, tylko parê razy rzek³ mi czy te¿ duszy mej, ¿e ja mam pisaæ do
samej œmierci swej i to wszystko.
Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e moja nadprzyrodzona misja jest niezwykle trudn¹
misj¹, jakiej jeszcze nie by³o i nie bêdzie w historii ca³ej ludzkoœci, dlatego te¿ nape³niona
mi³osierdziem i mi³oœci¹ Mistrza Niebieskiego pe³niê z oddaniem wolê Jego, w której jedynie
w ca³ej pe³ni mogê spe³niæ siê, i dziêki której dusza ma bêdzie zbawiona, a poniewa¿
obecnie wype³ni³am wolê Najœwiêtszego, co do ka¿dej litery S³owa Jego, to mam cich¹
nadziejê, ¿e Umi³owany zabierze ju¿ wkrótce duszê m¹ do Siebie byæ mo¿e, ¿e nawet
przed, ale najpóŸniej po wysy³ce tej 33-ej duchowej ksi¹¿ki do Watykanu. Bior¹c pod

-4uwagê olbrzymi¹ seri¹ listów, które wys³a³am do duchowieñstwa pisanych niejednokrotnie
w formie publikacji, to przecie¿ s¹ to dodatkowe ksi¹¿ki. Same listy do Benedykta XVI-go,
emeryta to jest jedna duchowa ksi¹¿ka, do Papie¿a Franciszka 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 biskupów,
ojców, sióstr zakonnych, arcybiskupów i kardyna³ów. 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. 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 swoich
praw zwi¹zanych z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia doktora, który 11. 07. 1985 r.
obroni³am przy pe³nym wymaganym kworum, lecz ówczesny nie¿yj¹cy ju¿ dziekan Aleksander
Winnicki z premedytacj¹ nie bra³ udzia³u w g³osowaniu, na którym by³, aby zabrak³o jednego
g³osu czyli dopuœci³ siê przestêpstwa ({ gdyby nawet g³osowa³ na “nie” nie by³oby sprawy).
Gdyby wówczas by³ mój recenzent prof. Wojciech Warakomski z Lublina, który napisa³
dobr¹ recenzjê mojej pracy doktorskiej, to równie¿ nie by³oby sprawy, ale on wówczas
nie móg³ przyjechaæ, bo taka by³a wola Bo¿a, aby mog³y wype³niæ siê odwieczne zamys³y
wzglêdem Dzie³a Bo¿ego, które by³o przeznaczone na duszê m¹. Za trzy miesi¹ce 9. 10. 1985 r.
zwo³ano drugie g³osowanie nie dopuszczaj¹c dwóch recenzentów do g³osowania ( nie
powiadomili ich ), nie powiadomili te¿ prof. Grabdy, tak¿e komisja w zupe³nie innym
sk³adzie przy wspó³udziale Winnickiego dokona³a swój perfidny plan myœl¹c, ¿e ca³y
œwiat nie dowie siê o tym, ale jak widaæ niezbadane s¹ plany Wszechmog¹cego, bo to by³
kamieñ wêgielny duchowego Dzie³a Bo¿ego, który odwiecznie zaplanowany by³ na duszê m¹.
Siódma ksi¹¿ka to dotyczy tego kamienia wêgielnego i s¹ to listy od 20. 10. 2014 r. do
6. 12. 2017 r. wys³ane oraz otrzymywane miêdzy innymi od Centralnej Komisji do Spraw
Stopni i Tytu³ów, Prokuratur, Rady Europy, Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka i na ten
temat wchodzi 57 listów. Bior¹c pod uwagê tê moj¹ ju¿ prawie zakoñczon¹ 33 - ci¹
duchow¹ ksi¹¿kê wraz z tymi 7 - ma, które wyszczególni³am, to tych moich ksi¹¿ek jest
w sumie 40, a Wielki Post trwa 40 dni, a o tej mistycznej 40-tce pisa³am te¿ sporo w listach
do duchowieñstwa, tak¿e nie bêdê siê ju¿ tutaj powtarza³a. Na marginesie pragnê dodaæ,
¿e jeszcze trzeba wzi¹æ pod uwagê mój skromny naukowy dorobek do 1992 roku, kiedy
to pracowa³am w re¿imowej uczelni w Szczecinie, kiedy to by³am wspó³autork¹ piêciu
publikacji i swojej jako szóstej publikacji odnoœnie opublikowania w s³ynnym Ossolineum
mojej pracy doktorskiej, ale to mo¿na do³¹czyæ do pi¹tej ksi¹¿ki, która bêdzie bardziej grubsza.
Tym wymienionym siedmiom ksi¹¿kom da³abym jeden tytu³ np. “ Realizacja woli Bo¿ej
w ciemnej nocy wiary i ducha” i one mia³aby w³aœnie siedem czêœci ( { wyszczególniaj¹c
na pocz¹tku bardzo szczegó³owo, co dana czêœæ zawiera ? ), tak jak np. mam takie ksi¹¿ki,
które maj¹ po 9 ksi¹g czy te¿ czêœci.
Celem przypomnienia wymieniê jeszcze raz tytu³y moich wszystkich duchowych ksi¹¿ek:
¡ Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ¢ ( 9 ksi¹g ),
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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 ”, ale ta o s t a t n i a ksi¹¿ka jeszcze jest w toku pisania, ale bêdzie zakoñczona
w tym roku póki jeszcze mam 66 lat. Tak marginesie dodam, ¿e to zale¿y od woli Pana
naszego, kiedy skoñczê tê obecn¹ duchow¹ ksi¹¿kê ?, bo mo¿e byæ, ¿e przed wakacjami,
a mo¿e te¿ po wakacjach, tak¿e wszystko w rêkach Stwórcy.
Z Zawsze by³o i bêdzie, ¿e najwiêksze Dzie³a Bo¿e dokonywa³y siê w cichoœci,
jak i w niesamowitym cierpieniu, bo tylko wtedy Trójca Œwiêta wraz Matk¹ Zaufania
i Zawierzenia M a r y j ¹ przychodz¹ do uciszonej duszy, która spragniona jest jedynie
sprawiedliwoœci, i idzie drog¹ prawdy i mi³oœci, aby wydaæ owoc Bo¿y. Od b³ogos³awionej
moralnej krzywdy mej z 9. 10. 1985 roku tak bardzo by³am nêkana i poni¿ana przez
pseudonaukowców, którzy byli pewni, ¿e ich niecne uczynki nigdy nie ujrz¹ œwiat³a dziennego,
a ten mistyczny cios tak wiele dobrego zrobi³ w moim monastycznym ¿yciu, bo w³aœnie
od tego momentu pragnê³am byæ zawsze pustelniczk¹ z koœci i ducha, ale mój najukochañszy
Oblubieniec Niebieski da³ mi to, co uzna³ za s³uszne, ¿e sta³am siê za wstawiennictwem Matki
Jego Maryi jedynie pustelniczk¹ z ducha, dlatego te¿ w moim sercu jest rozpalony ogieñ
mi³oœci Bo¿ej i ogieñ ten muszê podtrzymywaæ sta³¹ modlitw¹, g³ównie wewnêtrzn¹ czy
te¿ pisan¹, która poprzez ods³oniêcie œwiatu niewielkiego r¹bka tajemnic Bo¿ych, które
poznawa³a dusza ma w Bogu zmierza do Wiecznej Ojczyzny.
Gdy tylko wesz³am na drogê doskona³oœci wiele lat temu od razu znalaz³am Boga
i mam ju¿ wszystko, dlatego te¿ ju¿ nic nie pragnê, bo niepotrzebne s¹ mi bezwartoœciowe
ziemskie rzeczy, w zwi¹zku z czym z woli Bo¿ej usunê³am siê od zewnêtrznego zgie³ku
i uwalniam siê od wewnêtrznego zamêtu, i wszystko skierowa³am ku wartoœciom trwa³ym
i wiecznym. Przez wierne i sta³e rozmyœlanie coraz to lepiej poznajê prawdy Bo¿e i po
schodach mistycznych wznoszê siê powoli do wzoru wszelkiej doskona³oœci, do Najwy¿szego
Dobra, do Jezusa Chrystusa. Od grzesznego œwiata nigdy niczego nie spodziewa³am i nie
spodziewam siê, bo on mo¿e zaoferowaæ mi jedynie odejœcie od Wszechmocnego, który
poi duszê m¹ ³askami Swymi, i dziêki któremu czujê pe³niê bogactw Jego, tak¿e wolê œmieræ
ni¿ przebywaæ w nicoœci nad nicoœciami, w której poplecznicy szatana kalaj¹ siê w œmierdz¹cych
brudach i b³otach grzechów swych. Odnoœnie realizacji Dzie³a Niebios moc¹ Ducha Œwiêtego
od razu chêtnie przyjê³am go, do którego zosta³am odwiecznie powo³ana, dlatego te¿ z mi³oœci¹
Najwy¿szego oczy duszy, serca, rozumu, jak i oczy cia³a mam utkwione w Synu Boskiej
Troistoœci Jezusie Chrystusie, który wielokrotnie zleca³ mi przekazywanie mojego mistycznego
¿ycia, tak¿e po tylu latach widaæ ju¿ efekt, ¿e to na marne nie idzie, bo przecie¿ Dzie³o
Jego, które prowadzê i do którego coraz bardziej dojrzewa³am w Imiê Jego jest jak na
najw³aœciwszym torze Jego. Boski Odkupiciel powo³a³ duszê moj¹ do specyficznego
nadprzyrodzonego zadania w œwiecie ziemskim, gdzie brak jest pokoju i sprawiedliwoœci,
aby objawiæ blask nieskoñczonej dobroci Swej, tak¿e jestem “ nosicielk¹ ” Imienia Jego
i obecnoœci Jego, i przenikniêta jestem te¿ na wskroœ Nim.
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zosta³ mi dany odnajdujê wytrwale drogê do jednoœci Cia³a Chrystusa, i s³ucham najg³êbszych
i najbardziej pomijanych g³osów, i stara³am siê swoj¹ nadprzyrodzon¹ misjê wykonywaæ
jak najlepiej, aby dodaæ odwagi nastêpnym pokoleniom w s³u¿bie Bo¿ej, dlatego te¿ duchowe
Dzie³o Niebios jak najczytelniej przekazywa³am w Panu naszym wraz z nauk¹ teologii
mistycznej. W Boskim Oblubieñcu nie waha³am siê wyjœæ na zewn¹trz na spotkanie z ca³ym
zniewolonym œwiatem, aby g³osiæ duchow¹ misjê, która odwiecznie by³a przygotowana na
duszê m¹, tak¿e pokrzepiona w Ukochanym (Mt 11, 28) wykonam obietnicê Jego, która by³a
zarezerwowana jedynie dla duszy mej. Umieszczaj¹c moje komentarze na YouTube wielu
by³o zainteresowanych kto je pisze ?, dlatego te¿ wchodzili w internetow¹ stronê m¹, co
dla adoratorów z³a by³o to szokiem, ¿e poprzez internet ujawni³am siê z nadprzyrodzon¹
misj¹ sw¹ i swoimi hejtami przesi¹kniêtymi k³amstwami i inwektywami pragnêli mnie
zdyskredytowaæ, ale ich trud by³ daremny, bo ca³e moje odwieczne powo³anie zrodzi³o siê
z ³aski Boskiego Oblubieñca, tak¿e na nic zdadz¹ siê najprzeró¿niejsze k³ody, bo na obecnym
etapie mojej drogi doskona³oœci, to ju¿ one nie dzia³aj¹ na mnie, jedynie tylko zagrzewaj¹
do wiêkszej walki w Imiê Pana mego za wstawiennictwem Matki Jego M a r y i. Mimo
nieludzkiej 14 - letniej (od 2005 do 2019 r.) ju¿ ciszy na duchowe przesy³ki me do Watykanu
w sprawie duchowego Dzie³a Bo¿ego i tak ono wysz³o drog¹ internetu na œwiat³o dzienne
ca³ej ludzkoœci wraz z niewygodnym fundamentem tego Dzie³a, o czym wy¿ej pisa³am.
Z woli Bo¿ej na mojej mistycznej drodze mam wewnêtrzny impuls Ducha Œwiêtego
i udzia³ w tajemnicy Krzy¿a, aby poprzez Ducha Œwiêtego i Eucharystiê dojœæ do ca³ej Pe³ni
Boga (Ef 3, 19), który wlewa do duszy mej Œwiat³o Swe, abym lepiej pozna³a i mi³owa³a
Go, a w najg³êbszych duchowych ciemnoœciach, w najg³êbszej nocy niewiedzy, w czystoœci
nagiej wiary w mistycznym zjednoczeniu ³¹czy On duszê moj¹ ze Sob¹ (Thomas Merton).
Odda³am siê tchnieniom Ducha Œwiêtego, który jest Duchem Chrystusa Pana, dlatego te¿
¿yjê Chrystusem, aby Duch Œwiêty by³ objawiony we mnie i przeze mnie przemawia³ do
ca³ej ludzkoœci. W moim odwiecznym powo³aniu wszystko jest kierowane zgodnie z zamiarami
Ducha Œwiêtego, i z ka¿dym dniem czujê nierównie wy¿szy stopieñ mi³oœci Bo¿ej i nierównie
silniejsze w cnotach utwierdzenie, dlatego te¿ dziêki czyniê Boskiemu Majestatowi za tak
wielkie ³aski. Idê wyj¹tkow¹ i niepowtarzaln¹ drog¹, i pracujê dla pomno¿enia Chwa³y
Bo¿ej, i w sposób widoczny doznajê pomocy Boga, za przyczyn¹ którego prze¿ywam rozkoszy
przewy¿szaj¹ce wszelki wyraz.
Jezus Chrystus, Wcielony Bóg, który jest Mi³oœci¹ (1 J 4, 8) sta³ siê drog¹, na której
poznajê Jego i On nieprzerwanie interweniuje w dzieje ca³ej ludzkoœci i duszy mej, dlatego
te¿ Ukochany w jej g³êbi przemienia mnie w Siebie i mi³oœæ Jego przynagla mnie do Niego,
tak¿e nie chcê znaæ niczego wiêcej, jak tylko Jego i to Ukrzy¿owanego (1 Kor 2, 2). Dziêki
Eucharystii urzeczywistniam w sobie paschê Chrystusa, która jest pasch¹ Koœcio³a i d¹¿ê do
doskona³oœci (Ef 4, 13), aby jako cz³owiek duchowy (1 Kor 2, 15) wch³on¹æ tajemnice Bo¿e
odwiecznie mi przeznaczone. Oblicze Bo¿e œwieci nad dusz¹ moj¹ i powoli objawia mi
S³owo Swoje, tak¿e b³ogos³awiê i dziêkujê Ojcu Niebieskiemu za tyle nieskoñczonych ³ask,
dobroci wzglêdem duszy mej i ca³ego œwiata.
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bêdzie przygarniêty przez Niego, i On zawsze uœmierzy burzliwy szum morza naszego ¿ycia
oraz huk jego fal (Ps 65, 8). Tylko cz³owiek oczyszczony z mg³y œwiatowych grzechów mo¿e
prawid³owo rozs¹dzaæ prawdy Bo¿e i za przyczyn¹ Ducha Œwiêtego poznawaæ tajemnice Bo¿e,
jak to te¿ zaznaczaj¹ wszyscy Mistycy, którzy byli jednoczeœnie Œwiêtymi i co sama mogê
te¿ to powiedzieæ z w³asnego doœwiadczenia. Nie dajmy zwieœæ siê poplecznikom szatana,
i ¿yjmy jedynie dla Niepokalanej i Jej Syna Jezusa Chrystusa, który z nieskoñczonego
mi³osierdzia Swego zanurza nas w Krzy¿u Swym, który jest kluczem do wszystkich tajemnic
Jego, tak¿e w œwietle Wcielenia tajemnicy Pana swego patrzmy na bieg wydarzeñ poprzez
Niego, bo jedynie w Nim widzimy wszystko i w Nim te¿ mo¿emy rozpatrywaæ wszystko.
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. Moje odwieczne powo³anie odbywa siê przez kontemplacjê mistyczn¹, która zrodzi³a
siê z czystej mi³oœci, i ¡ im czystsza jest mi³oœæ, tym wiêcej jesteœmy zanurzeni w woli
Bo¿ej, do tego stopnia, ¿e w tym stanie jest jedna wola dwojga, to jest wola Boga i ta
wola jest równie¿ wol¹ duszy; i wola powinna radowaæ siê tylko tym, co jest ku Czci
i Chwale Bo¿ej ¢ ( Œwiêty Jan od Krzy¿a ). Umi³owany Nauczyciel Niebieski przyci¹gn¹³
duszê m¹ do Siebie i cicho zatapia j¹ w ciemnoœciach mi³oœci Swej, tak¿e wszystkie moje
w³adze, namiêtnoœci i pragnienia skierowane s¹ do najukochañszego Stwórcy. Z pomoc¹
Chrystusa, który jest uwielbiony we mnie idê do niewyczerpanego œwiat³a, do œwiat³oœci, która
œwieci w ciemnoœci ( J 1, 5 ), i dusza ma poznaje w Panu swym odwieczne niepojêtoœci,
które odwiecznie s¹ przeznaczane na ni¹.
Nie mo¿na lekko czy te¿ bezmyœlnie traktowaæ wa¿nych spraw Bo¿ych, dlatego te¿
w moim odwiecznym powo³aniu znajduje siê du¿a dokumentacja, która ci¹gle by³a uzupe³niana
nowymi faktami, tak¿e moje mistyczne ksi¹¿ki musz¹ byæ bardzo wnikliwie sprawdzone
pod wzglêdem teologicznym, w których za spraw¹ Ducha Œwiêtego jaœnieje moc Bo¿a, tak¿e
wszystko musia³am napisaæ i dopracowaæ za ¿ycia swego, aby nikt nie pos¹dzi³ mnie
o rzekom¹ nadprzyrodzon¹ misjê, któr¹ niby prowadzê w Imiê Bo¿e, i w rzeczy samej
podajê na mistycznym o³tarzu do przebadania z a k o ñ c z o n e ju¿ duchowe Dzie³o
Niebios dla ratowania nie tylko Katolickiego Koœcio³a, ale ca³ej ludzkoœci. W obliczu tak
wielu napisanych duchowych ksi¹¿ek ¿aden duchowny czy te¿ nawet ca³y Episkopat
Polski, który od 2007 do 2013 - go roku non-stop ignorowa³ moje duchowe przesy³ki nie
ma prawa wydawaæ jakichkolwiek oœwiadczeñ i g³osiæ z ambony kazania pod moim
adresem, bo to musi byæ przeprowadzony rzetelny proces badawczy w Kongregacji Nauki
Wiary w Watykanie, który wiadomo, ¿e powinien zakoñczyæ siê ostatecznym werdyktem
Papie¿a wiele lat po œmierci mej. Ca³a moja nadprzyrodzona misja jak najbardziej odpowiada
potrzebom czasu i jest przeolbrzymi¹ mistyczn¹ eksplozj¹ dla wszystkich totalitarnych krajów,
które za nic maj¹ naukê Pana naszego, a skoro kompetentne duchowieñstwo do przebadania
spraw Bo¿ych nie zapozna³o siê z moimi listami, chocia¿by z tymi, które znajduj¹ siê na
mojej stronie internetowej, to przecie¿ oni nic nie wiedz¹, tak¿e w zmys³owym duchu swym
odrzucaj¹ ka¿d¹ nadprzyrodzonoœæ.
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sprawê z tego, ¿e ona jest nad wyraz trudna nie dla mnie, bo ja j¹ prawie zawsze z wielk¹
³atwoœci¹ pojmowa³am w Boskim Odkupicielu, ale ¿e ona bêdzie trudna, nawet dla
przeciêtnych duchownych, dlatego te¿ te¿ jak najdok³adniej dopracowa³am j¹ za ¿ycia swego
i za ka¿dym razem w przewodnich listach do duchowieñstwa przedstawiam coraz jaœniej
moje duchowe ¿ycie, które dosyæ dok³adnie opisane jest w moich duchowych ksi¹¿kach
napisanych w Bogu. Wype³ni siê pe³nia czasu wyznaczona przez Boga, ¿e kompetentni
duchowni powo³ani z ramienia z Kongregacji Nauki Wiary prze³ami¹ w sobie tê niechêæ
do nadprzyrodzonoœci, która tak mocna wkroczy³a w moje nêdzne ¿ycie i jest wprost
nieprawdopodobna, i w koñcu przestan¹ siê baæ swoich zmys³owych zwierzchników i zaczn¹
dzia³aæ zgodnie paragrafami przewidzianymi do przebadañ Dzie³ Bo¿ych.
Wewnêtrznie otwarta jestem tylko na wolê Pasterza Niebieskiego, tak¿e ¿ycie me
z³o¿y³am w Przenajœwiêtsze Rêce Jego i nie jest to wa¿ne dla mnie, ¿e ktoœ mo¿e zabiæ
cia³o me, ale przecie¿ dusza ma i tak nale¿y do Niebieskiego Wybawcy, który zawsze
dzia³a w twierdzy duszy mej w ciszy i wielkim ukryciu. Oddana w ca³ej pe³ni Najœwiêtszemu
nieustannie jestem odmieniana w Nim i przebóstwiana w Niego, w zwi¹zku z czym zosta³am
uzdolniona w Nim do prowadzenia tak niezwyk³ego duchowego Dzie³a Jego, które nie mieœci
siê w ramach zwyczajnoœci zwyk³ych œmiertelników. Poprzez prowadzenie tak niezmiernie
mi³osnego Dzie³a Pana naszego, które realizujê w m¹droœci Umi³owanego mam niewielk¹
namiastkê wiecznego raju, który w przemijaj¹cej doczesnoœci jest rajem cierpienia i mi³oœci,
dlatego te¿ jako wierna córka S³owa Wcielonego jestem bardzo wymagaj¹ca w odwiecznym
powo³aniu swym, które jest szlifowane i udoskonalane, tak jak dusza ma w Oblubieñcu mym.
Mój najs³odszy duchowy i jedyny Mistrz Niebieski, Jezus Chrystus ka¿dego dnia
orzeŸwia, och³adza i rozgrzewa duszê m¹ mi³oœci¹ Sw¹ do Siebie, aby w najœwiêtszej œwiat³oœci
Jego by³a ona jednym duchem z Nim, dlatego te¿ coraz bardziej doskonali On j¹ w Sobie,
aby mog³a ona dojrzeæ do wymogów Jego i wydaæ duchowy owoc z Ojczyzny Jego, który
ma byæ b³og¹, mistyczn¹ eksplozj¹ dla wszystkich umi³owanych dzieci Jego, nawet i tych,
które nie chc¹ przyj¹æ Go serc i dusz. Boski Odkupiciel w szczególny sposób b³ogos³awi
córkê Sw¹ Annê Anielê Flak, a poza tym oœwieca On jej umys³ i zawsze te¿ natchnie j¹
w Œwiêtym Duchu Swym co do zamiarów Swych wzglêdem Dzie³a Swego, tak¿e ona nigdy
nie obawia siê trudnych chwil, bo w³aœnie w takich beznadziejnych chwilach oczywiœcie
na rozum ludzki ma ona zawsze wszechpotê¿n¹ moc Jego, która pozwala jej z tak¹ lekkoœci¹
prowadziæ jej duchow¹ misjê. Z pomoc¹ Mistrza Niebieskiego pomimo najprzeró¿niejszych
chorób i przeciwnoœci ¿yjê pe³ni¹ ¿ycia w Nim, i w obliczu tak bogatego wewnêtrznego ¿ycia
piszê w Imiê Jego o tak niepojêcie trudnych sprawach Jego, które przerastaj¹ nasz rozum,
i które w wielu wypadkach s¹ tylko zrozumiane i widziane dla dusz naszych, które ju¿ s¹
poza pow³ok¹ cielesn¹.
M o i d r o d z y wiecie o tym, ¿e ciê¿ko jest ¿yæ wœród osób nie¿yczliwych, ale
przecie¿ nasz Mistrz Niebieski spotka³ siê z tak wielk¹ okrutnoœci¹ podczas Swojej drogi
krzy¿owej, ¿e brak s³ów na okreœlenie tej niewyobra¿alnej pod³oœci, jak¹ byli nasi¹kniêci
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i upokorzenia napotykane w przemijaj¹cej pielgrzymce, bo poprzez niesienie krzy¿a swego
jesteœmy ¿ywym odbiciem ukrzy¿owanego Chrystusa, który dzieci Swe nie opuszcza i daje im
mocy Swej, aby dotrwa³y one w Nim do Golgoty jaka zosta³a im odwiecznie przygotowana.
Stwórca odwiecznie pomyœla³ o wszystkim i stworzy³ tak wiele uk³adów s³onecznych, roœlin,
najprzeró¿niejszych kwiatów, warzyw, owoców, ... , stworzy³ te¿ cz³owieka i wiele zwierz¹t,
a przecie¿ to nie wziê³o siê samo, tak¿e tutaj nie mog³o byæ ¿adnego przeobra¿enia, jak
to ludzie pragn¹cy diabelskiej sensacji napisz¹ przeró¿ne bzdury, aby kwit³ przemys³ aborcyjny
czy te¿ bzdurne darwinowskie tezy, które równoznaczne s¹ z wejœciem na drogê potêpieñcz¹.
Aby móc ¿yæ w duchowym œwiecie Pana naszego, to nale¿y ¿yæ tylko wed³ug praw Jego,
a nie prawami zadecydowanymi przez g³osowanie, które nie podlegaj¹ g³osowaniu, i gdy
oddamy siê w ca³ej pe³ni Boskiemu Oblubieñcowi, to bêdziemy ¿yæ w nad wyraz upojnym
œwiecie, który ju¿ tutaj na ziemi bêdzie Przedsionkiem Nieba, co ju¿ to przekazali wielcy
œwiêci i ojcowie katolickiego Koœcio³a w swoich dzie³ach.
Wszyscy jesteœmy g o œ æ m i na ziemi, dlatego te¿ powinniœmy ¿yæ nie tylko sam¹
dobroci¹ i mi³oœci¹, ale równie¿ powinniœmy byæ mi³osiernymi dla bliŸniego, aby dusze nasze
rozkoszowywa³y siê mi³oœci¹ Trójjedynego Boga w przysz³ym ¿yciu. Na tej grzesznej ziemskiej
planecie niewiele jest dusz, które id¹ do Raju Bo¿ego, ale jest ogrom dusz, które id¹ do
raju diabelskiego na wieczne zatracenie i wiele z tych przysz³ych potêpionych dusz nawet
nie ma pojêcia, jakie ich mêki czekaj¹ w piekle, bo one jedynie zaabsorbowane s¹ chwilow¹
doczesnoœci¹, która zawsze ma dla nich niezmiernie tragiczny koniec. Odwróæmy siê od dróg
potêpieñczych i wkroczmy na drogi wiekuistego zbawienia, na których od razu narodzi siê
w naszych sercach i duszach Boski Odkupiciel, tak¿e odrodzeni w Panu naszym uœwiêcajmy
siê w Nim pod¹¿aj¹c w wielkim pokoju, radoœci i mi³oœci Najœwiêtszego do Niebieskiego
Raju, aby po zaœniêciu w Ukochanym dusze nasze znalaz³y siê w wiecznej, upojnej i jak
najdoskonalszej szczêœliwoœci, i abyœmy wszyscy spotkali siê w Niebie, tego wszystkiego
¿yczê wszystkim owcom Bo¿ym.
K Do samego koñca kibicowa³am K o n f e d e r a c j i, co da³am temu wyraz
w bardzo wielu komentarzach, ale nie by³am na wyborach, bo œlubowa³am Bogu, ¿e bêdê
g³osowaæ na tak¹ partiê, która jest za ¿yciem, a w Konfederacji paru jest takich cz³onków,
którzy wed³ug swojej ewangelii promuj¹ karê œmierci dla zwyrodnialców, która oczywiœcie
nie dotyczy tych, którzy morduj¹ chrzeœcijan i tych którzy ustalili prawo, aby w sposób
okrutny dopuszczaæ siê kary œmierci na nienarodzonych niechcianych dzieciach oraz tych,
którzy dopuszczaj¹ siê dzieciobójstwa przy zatrutych swoich sumieniach, aby tylko bogaciæ
siê na aborcyjnym przemyœle. Dawniej przez 11 lat umartwia³am siê i z³o¿y³am wewnêtrzny
œlub przed Bogiem, ¿e bêdê jad³a gorzej jak pustelnik w celu nawrócenia œwiata, a¿
zdrowotnie wysiad³am i dosta³am dyspensê od z³o¿onych œlubów, bo w innym wypadku
umar³abym, a poza tym z³o¿onych mam parê innych dozgonnych œlubów, o których piszê
w swoich mistycznych ksi¹¿kach a to, ¿e prowadzê tak wielkie nadprzyrodzone Dzie³o
Bo¿e te¿ opatrzone jest œlubami, ¿e nigdy z drogi zbawienia nie zrezygnujê a¿ do samej
œmierci mej, tak¿e “ mistrzów ” propagowania kary œmierci mam za nic, chocia¿ modlê
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prawdy i ¿ycia. Ci co propaguj¹ karê œmierci przy jednoczesnym wypowiadaniu takich
hase³ jak “œmieræ wrogom”, a nastêpnie witaj¹ siê z ludŸmi katolickim pozdrowieniem “ Szczêœæ
Bo¿e ! ”, co jest b l u Ÿ n i e r s t w e m, chodzi mi tutaj o pana Grzegorza Brauna, to s¹
niesamowitymi bluŸniercami i to do nieskoñczonej potêgi, gdzie idzie siê jedynie ba³wochwalcz¹
drog¹ pozbawion¹ sprawiedliwoœci i moralnoœci.
Poprzez umieszczanie moich komentarzy na YouTube wiele owiec Bo¿ych odrobinê
pozna³o mnie jako nieudolne narzêdzie Bo¿e, które prowadzi tak niezwyk³¹ nadprzyrodzon¹
misjê, która ma przetrwaæ na wszystkie pokolenia, co mam to zagwarantowane u Boskiego
Odkupiciela, a obecnie nasta³a pe³nia wyznaczona przez Umi³owanego, ¿e ten okres jest
ju¿ d e f i n i t y w n i e z a k o ñ c z o n y tym bardziej, ¿e ju¿ muszê siê wyciszyæ na
mojej drodze doskona³oœci, na której mam tylko Rodziców Niebieskich, tak¿e nic mi nie
potrzeba od zmys³owych owiec Bo¿ych, które jedynie zak³ócaj¹ spokój ducha i zach³ystuj¹
siê przemijaj¹c¹ przejœciowoœci¹, która prowadzi ich w bezpowrotne kleszcze szatana, który
jest ksiêciem swojego piekielnego imperium, które ma niesamowicie przeolbrzymi zasiêg
w zagubionych i zatwardzia³ych duszach. Jestem w³asnoœci¹ Pana mego i idê jedynie
umi³owan¹ drog¹ Jego bêd¹c nieustannie opart¹ o trwa³¹ i wieczn¹ ska³ê Jego, tak¿e nie
s¹ mi potrzebne jakiekolwiek chwilowe piaskowe oparcia, które bez ¿adnego fundamentu
powoduj¹ natychmiastowe runiêcie w przepaœæ na wieczne zatracenie.
Nie ma ju¿ u mnie miejsca na prze¿ywanie radoœci ziemskich, bo takie ju¿ nie
istniej¹, poniewa¿ dusza moja nie zosta³a stworzona dla wszystkiego tego, co przemija, ale
dla nadprzyrodzonego œwiata pe³nego jasnoœci i czystoœci. Dusza ma zosta³a stworzona na
Chwa³ê Majestatu Bo¿ego i przechodzi z otch³ani nicoœci do otch³ani nieograniczonoœci
Boga, dobra nadprzyrodzonego, tak¿e ona codziennie umiera dla Stwórcy (Kor 15, 31), który
prowadzi j¹ z wielk¹ cierpliwoœci¹ do Swojej Niebieskiej Ojczyzny. Z woli Bo¿ej kosztem
b³ogos³awionych cierpieñ wesz³am w Ÿród³o mi³oœci i œwiat³a Bo¿ego, tak¿e miejsce moje
jest w œwiecie duchowym i st¹d ten ogrom ³ask Bo¿ych, które jak widaæ nie maj¹ koñca
w moim ziemskim pielgrzymowaniu.
Doœwiadczam wielkiej opieki Niepokalanej, za przyczyn¹ której odbywa siê ca³a moja
duchowa misja, bo przecie¿ Ona jako pe³na ³aski Bo¿ej, i jako Poœredniczka historii zbawienia
pomiêdzy Starym i Nowym Przymierzem ma w rêkach dzieje ka¿dej duszy, jak to dobrze
wiemy z Pisma Œwiêtego, tak¿e tylko poprzez Ni¹ w ca³ej pe³ni mogê osi¹gn¹æ doskona³oœæ
i wype³niæ swoje odwieczne zadanie. Podsumowuj¹c ten list skierowany do ca³ej grzesznej
ludzkoœci p r a g n ê jeszcze raz zaznaczyæ, ¿e duchowe Dzie³o Boskiego Oblubieñca
dokonywa³o siê pod dzia³aniem ³aski Jego poprzez Ró¿ê Mistyczn¹ M a r y j ê, i ono i tak
w pe³ni czasów bêdzie dok³adnie przebadane przez Kongregacjê Nauki Wiary, co zapewni³
mnie o tym Sam najmi³osierniejszy Zbawiciel, ¿e wszystko pokonam w Nim, tak¿e ono wyjdzie
zgodnie z wol¹ Bo¿¹ po œmierci mej dla wszystkich oprawców i tyranów opêtanych przez
szatana, dla wszystkich zagubionych i zatwardzia³ych owiec Bo¿ych, aby ich dusze mog³y
uœwiêciæ siê na drodze krzy¿owej, która prowadzi do Nieba. Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela Flak

