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                                                             W a t y k a n     
                                                            

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi  Ojcze  Œwiêty,  po  raz  trzeci  piszê  do  Ojca  w  Panu naszym Jezusie Chrystusie
w   sprawie  odwiecznego  powo³ania  mego,   dziêki   któremu   nieustannie   jestem   zanurzona
w  Œwiêtym  Misterium  Umi³owanego,   który   zaprosi³  duszê  m¹  do  g³êbszego  zjednoczenia
ze  Sob¹,  dlatego  te¿  w  ¿arliwej  duchowej  modlitwie  trwam  w  mi³oœci  Najœwiêtszego,  aby 
mog³y  wype³niæ  siê  odwieczne  wyroki  Jego  w  stosunku  do  duszy  mej.  Nie zra¿am siê tak¹
bezduszn¹   cisz¹   na   duchowe   wysy³ki   me,   która   sta³a   siê   ju¿  nie  tylko  nieludzka,  ale
i  niekatolicka,  ale  to  jest  wina  tylko  osób,   które  odpowiedzialne  s¹  za  przesy³ki  do  Ojca,
które  uznaj¹,   ¿e   Ojciec   nie   musi   wiedzieæ   o   duchowym   Dziele   Mistrza  Niebieskiego,
które  z  pe³nym  oddaniem  prowadzê  w  Nim.

Ta  niesamowita  biernoœæ  na  duchowe  przesy³ki  me,  które  od  czasu  do  czasu  przez
8 lat wysy³am do Watykanu,  i  przedtem  te¿  wysy³a³am do wybranych najwy¿szych hierarchów 
Koœcio³a   katolickiego   w   Polsce,    daje   wyraŸny   obraz   jak   wiele  brakuje  duszpasterzom 
do doskona³oœci i dobrego traktowania owiec Bo¿ych.  W  mej  duchowej drodze zawsze dzia³am 
jako  nowo  narodzone  dzieciê  w  Duchu  Bo¿ym,  tak¿e  mi³oœæ  oraz  moc Bo¿a przeprowadza 
duszê  moj¹  nie  tylko  przez  tê  nieludzk¹  ciszê  na  duchowe  przesy³ki  me, ale równie¿ przez
niebezpieczne, rozliczne zagro¿enia,  abym  œwiadczy³a  o  nieskoñczonym  mi³osierdziu Bo¿ym.

D r o g a   E m i n e n c j o,  to  naprawdê  trzeba  byæ  bezdusznym,  ¿eby nie zareagowaæ
na  25 moich duchowych ksi¹¿ek  z  dziedziny  teologii  duchowoœci  mistycznej,  które  s¹ dosyæ
trudne  dla  przeciêtnych  œmiertelników,  tym   bardziej,   ¿e  jest  to  dzie³o  naukowe  pisane  na
podstawie  prze¿yæ  duszy  mej  w  oparciu  o  Pismo Œwiête i dzie³a najwy¿szej klasy Mistyków.
Tak  jak  w  poprzednim  liœcie  tak   i   obecnie   przypomnê  tytu³y  moich  duchowych  ksi¹¿ek: 
¡  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  ¢ ( 2 czêœci ).  Na  marginesie  te¿  dodam,  ¿e  obecnie  w  internecie jest 
wyemitowanych  157 moich komentarzy,  do  których  definitywnie  zniechêci³am siê ze wzglêdu 
na  niekompetentnych  niektórych  moderatorów,  którzy  pracuj¹  nawet  w  Radio  Maryja. 

Pisanie   komentarzy,    to   by³a   jedynie   niewielka   odskocznia   w   prowadzeniu   mej
nadprzyrodzonej  misji,  tak¿e  dobrze nawet, ¿e tak do nich zniechêci³am siê przez moderatorów
przeciêtnej  m¹droœci,   bo   bardziej  skupi³am  siê  na   Dziele Umi³owanego,  robi¹c  ostateczn¹ 



- 2 -

korektê  wszystkich  mych  duchowych  wypisek  oraz  zaczê³am  te¿ ju¿ pisaæ nastêpn¹ duchow¹ 
ksi¹¿kê,   tak¿e  na  obecnym  etapie  mej  duchowej  drogi  zrobi³am  ostateczn¹  korektê  9 - ciu 
pierwszych   mych   ksi¹¿ek  tj.  ¡  Dzie³o   ascezy   mistycznej   ods³oniêcia   tajemnicy  Trójk¹ta
Bermudzkiego. ¢ 

W  moich  duchowych  listach, które w sumie s¹ dodatkow¹ ksi¹¿k¹ wszystko wy³o¿y³am
w  Panu  naszym  i  nawet  w  dwóch  listach  do  ówczesnego Prefekta Kongregacji Nauki Wiary
kard.  Williama   Josepha   Levady   wyszczególni³am   wa¿niejsze   ³aski   Bo¿e   z   nie   z   tego
œwiata,  gdy  dusza  ma  opuszcza³a  w  Chrystusie  cia³o,   aby   u³atwiæ   pracê   czytaj¹cym,   ale
jak  widaæ  nikt  tego  nie  czyta,  tak¿e  ci¹gle  jestem  ignorowana  przez duchowieñstwo, którzy
uwa¿aj¹  siê  za  bardzo  rzetelnych  namiestników  S³owa  Wcielonego.

Drogi  Ojcze,  zawsze  by³o  i  bêdzie,   ¿e   znakiem   wybrania  przez  Stworzyciela  jest 
nie pomyœlnoœæ losu, lecz nieustanne przeciwnoœci i bezduszne te¿ milczenie od duchowieñstwa,
bo   przecie¿   wiadomo   jeœli   Dzie³o   Bo¿e   ma   przetrwaæ,   to   musi    napotykaæ   trudnoœci 
i  przeszkody,  co  jest   wielkim   znakiem  z  Nieba,   aby  Trójca  Œwiêta  i  Gwiazda  Duchowa 
mogli  mieæ  z  tego  wieczn¹  Chwa³ê,  co  potwierdzaj¹  to  wszyscy  Mistycy  i  prowadz¹cy te¿
Dzie³a  Nieœmiertelnego  w  minionych  czasach. W zwi¹zku z czym do œmierci swej nie poddam
siê  w  duchowej  misji  swej,  bo  po  pierwsze  uwielbiam  walkê  w  Imiê  Pana  naszego,  a  po
drugie  zbyt  bardzo  kocham  Go,   a   po   trzecie   pragnê   nie   tylko   zbawiæ   duszê   sw¹,  ale
równie¿  poci¹gn¹æ  wiele  dusz  na  drogê  zbawienia  przez  co  ul¿ê  w  mêce  Ukrzy¿owanego. 
                         

Skoro  do  Ojca Œwiêtego Benedykta XVI - go napisa³am 21 duchowych listów w sprawie 
nadprzyrodzonej misji mej,  i  nie  dosta³am  absolutnie  ¿adnej  rzeczowej  odpowiedzi,  to drogi 
Ojcze  przecie¿  Ojciec  nie  jest  gorszy  od  niego,   a   mo¿e  nawet  i  okazaæ  siê,  ¿e  i  lepszy, 
tak¿e   te¿   muszê   tyle   listów  napisaæ  do  Ojca,  a  nawet  i  wiêcej,   aby   cyfrê   zamkn¹æ  na 
44 - ech  wys³anych listach do dwóch Papie¿y.  W ca³ej zupe³noœci odda³am siê oczyszczaj¹cemu 
dzia³aniu  Ducha  Œwiêtego   i   niczego  nie  lêkam  siê,   tym   bardziej,  ¿e  Wszechmog¹cy  da³ 
mi  zapewnienie  szczêœliwego  koñca  mojej  misji,  i  st¹d  to  moje  pocieszenie  na  tak trudnej 
ciernistej  drodze  krzy¿owej,  która  zale¿na  jest od zbawczego i mi³osiernego Jezusa Chrystusa, 
bo  dziêki  poznaniu  dusza  ma  jest  specjalnie  wspierana,  a  wszystko dokonuje siê moc¹ Bo¿¹ 
poprzez  wewnêtrzn¹  wolnoœæ  tzn.  w  oderwaniu  siê  od  wszystkiego,  co  nie  jest  Bogiem.

Przez  ca³y  pontyfikat  œwiêtobliwego  B³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II - go  w  wielkim
milczeniu  i  ukryciu  prowadzi³am  Dzie³o  Mistrza  Niebieskiego,   natomiast   przez  pontyfikat
Benedykta  XVI - go    przez   8  lat  bezskutecznie  “ puka³am ”  do  niego,   jak   i   najwy¿szych
hierarchów    Koœcio³a    katolickiego    jedynego   prawowitego   w   ca³ym   Wszechœwiecie,   to 
za   pontyfikatu   Ojca  by³am  zmuszona  ujawniæ  siê  na  arenie  ca³ego  œwiata  na  mej  stronie
internetowej,  któr¹  za³o¿y³am  sobie  w  tym  celu,  bo  po  prostu  nie  mia³am  innego  wyjœcia,
aby   obudziæ   duchowieñstwo   do   dzia³ania   na   czele   z   ks.  abp.  Stanis³awem  Budzikiem,
któremu   bezpoœrednio   podlegam.   Tak   jak   dawniej   w   ¿adnej   gospodzie   nie   udzielono
goœciny  i  nie  otworzono  drzwi  Maryi  Pannie,  gdy  mia³a  porodziæ  Zbawiciela,  tak  i  mi nie 
otworzono  drzwi  ani  do  Ojca  Œwiêtego,  ani  te¿  do  Kongregacji  Nauki  Wiary,   tak¿e  moje 
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ko³otania  s³ysza³  jedynie  niezast¹piony  Boski  Odkupiciel,   dziêki   któremu  w  ciemnej  nocy 
wiary  w  najg³êbszych  ciemnoœciach  pe³nej  mi³osnego  poznania  i  upojnego  uciszenia  idê do
Niego,  aby  w  ¿yciu  przysz³ym  dusza  ma  mog³a  z³¹czyæ  siê  z  Nim   i   zamieszkaæ  w  Nim 
na  ca³¹  wiecznoœæ.
 

O j c i e c    T a d e u s z    R y d z y k,    który     jest    ¿ywym    œwiêtym,    ma    miliony 
pomocników,   którzy  równie¿  modlitw¹  wspomagaj¹  go  w  tak  wielkim  powo³aniu  Bo¿ym,
i  za  spraw¹  te¿  jego  by³o  ogrom  marszów  w  obronie  Telewizji  Trwam i Radia Maryja, aby
mo¿na  by³o  otrzymaæ  miejsce  na  multipleksie,  ja  natomiast  mam  tylko  Pana naszego, tak¿e 
z    niewzruszon¹    ufnoœci¹    za    wstawiennictwem   Maryi   Panny   w   sposób   niewymowny 
zahartowa³am  siê   na  biernoœæ  duchowieñstwa  na  duchowe  przesy³ki  me  w  sprawie  Dzie³a 
Niebios,  które  prowadzone  jest  wszechmog¹c¹  ³ask¹  Nieœmiertelnego.   Jedynie   co  mog³am
zrobiæ   w   Dziele   Umi³owanego,   to   tylko   za³o¿yæ   duchow¹   stronê   internetow¹,  o  czym
wy¿ej   wspomnia³am,   aby   poprzez   dodarcie   do   jak   najwiêkszego   grona   owiec  Bo¿ych 
przedstawiæ   niesamowit¹  znieczulicê  duchowieñstwa  na  wysy³ane  tak  liczne  duchowe  listy 
wraz  z  coraz  to  nowymi  napisanymi  duchowymi  ksi¹¿kami.

 
Mama   Niebieska  doprowadza  duszê  moj¹  do  bezpoœredniego  kontaktu  ze  Ÿród³em

wszelkiej  radoœci  i  wszelkiego  ¿ycia  wiecznego,  i  przekszta³ca  mojego ducha na wzór Swój, 
g³êboko  przemieniaj¹c  serce,  jak  i  duszê  m¹.  Gwiazda  Zaranna  pomog³a duszy mej wst¹piæ 
na  drogê  ³aski,  a  poza  tym  przed  ka¿dym  niebezpieczeñstwem  ostrzega  i  ochrania  j¹,  aby 
mog³a    ona    dojœæ    szczêœliwie    do    piêknoœci    przewy¿szaj¹cej    wszystko,     co    istnieje 
we  Wszechœwiecie,  tj. do niepojêtego blasku nadprzyrodzonej Chwa³y, do niewypowiedzianego 
wdziêku  Majestatu,  do  Jezusa  Chrystusa,  który  duszê  wprawia  w  os³upienie  i  zachwyt.

Latami   dzia³a³am   potajemnie,   ale   bezpiecznie   i   niewiele  osób  wiedzia³o  o  mojej 
nadprzyrodzonej  misji,  które  mog¹  poœwiadczyæ  o  moim  odwiecznym  powo³aniu,  i  tak  jak 
u     M a r y i     by³    czas   g³êbokiego   milczenia,   a   póŸniej   nast¹pi³   czas   mówienia,   tak 
i    u    mnie   z   woli   Bo¿ej   nast¹pi³   czas   ujawnienia   duchowego   Dzie³a   Niebios,    które
z  niepokonan¹  si³¹  i  mi³oœci¹  Ukochanego  prowadzê  w  Nim. Ca³a moja misja jest modlitw¹, 
która  jest  samym  sercem  ¿ycia  monastycznego,   i   dziêki   ³asce   i   przewodnictwu  Bo¿emu 
jestem  prowadzona  œladami  Zbawiciela  na  Górê  Karmel,   aby   tam   zatraciæ  siê  bez  reszty
w  mi³oœci  Jego  i  w  Nim  spocz¹æ  na  ca³¹  wiecznoœæ.

Nie  jestem  pierwsz¹  owc¹  Bo¿¹,  która  publicznie przed ca³ym œwiatem mia³a odwagê
przyznaæ  siê,  ¿e  jest  prowadzona  przez  Ducha  Œwiêtego  i  ma ogrom ³ask Bo¿ych, bo przede
mn¹    by³a    Œ w i ê t a    H i l d e g a r d a    z    B i n g e n,    która   mówi³a   o   sobie,   ¿e   jest 
“ cieniem  ¿ywego  œwiat³a ”,   dlatego   te¿   wzywa³a    ona   nawet   papie¿y  do  wprowadzania 
reform  i  mocno  ich  krytykowa³a,   powiadaj¹c,    ¿e  “ Koœció³,   kierowany   przez   mê¿czyzn,
w  wielu  aspektach  zdradzi³  swoj¹  naturê  i  misjê ” ( Lucetta  Scaraffia ).

“ Wielcy ”  duchowni,   którzy   przez   8  lat   ignorowali   i   zbywali   milczeniem  moje 
duchowe   przesy³ki   zwi¹zane  z  moj¹  nadprzyrodzon¹  misj¹,   nale¿¹   do   tego   typu  synów 
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Pana  naszego,   którzy   uwa¿aj¹,  ¿e  oni  s¹  najm¹drzejsi,   i   kobieta   i   to   jeszcze  w  stanie
œwieckim,  nie  ma  prawa  ich  nauczaæ,  a  przecie¿  ¡ równie¿  kobiety mog¹ wnieœæ w teologiê
szczególny  wk³ad,  poniewa¿  zdolne  s¹  one mówiæ  o  Bogu  i o tajemnicach wiary z w³aœciw¹ 
sobie  inteligencj¹  i  wra¿liwoœci¹  ¢ ( Benedykt XVI - ty ).

D r o g i   O j c z e,   w   moim   odwiecznym   powo³aniu  ca³y  czas  mam  przeznaczony 
jedynie  do  dyspozycji  Stwórcy  i  w  niczym  nie  oszczêdzam  siê,  bo  wiadomo,   ¿e   ten   kto 
oszczêdza  siê  traci  stokroæ  wiêcej  (Herbert  Madinger),   tak¿e  dopóki  nie  bêdzie otworzony
przewód  badawczy  Dzie³a  Umi³owanego,   to   nikt   mnie   nie   zmusi   do   zaprzestania   mej
nadprzyrodzonej  misji,  do  postêpowania  wbrew  mej  wewnêtrznej  wiedzy,  i wierzê g³êboko, 
¿e   Ojciec  nie  skrzywdzi  mnie,   tak   jak   13. 01. 1631r.   Papie¿  Urban VIII - my  skrzywdzi³ 
M a r y   W a r d,    który   dzie³o  jej  ¿ycia  porówna³  do  chwastu  i  zniszczy³  doszczêtnie  bez 
¿adnego  s³owa  uznania,   tak¿e   kilka   poci¹gniêæ   pióra   zniweczy³o   ca³e   jej   dzie³o,  które 
dopiero  wyp³ynê³o  po  160 - ciu  latach  po  jej  œmierci,  gdzie  po  tak krzywdz¹cym, surowym 
i  niesprawiedliwym  werdykcie  Pius  X - ty  odwa¿nie  i  taktownie  skorygowa³ rozstrzygniêcia 
swoich  poprzedników  ( Walter  Nigg ).

Staram   siê   zachowywaæ   we   wszystkich   okolicznoœciach  tak,  jakby  Sam  Chrystus
zachowywa³  siê,   tak¿e   odsunê³am   wszystkich   nieoœwieconych  doradców  w  tym  i  ksiê¿y, 
którzy  wed³ug  pojêæ  w³asnych  chc¹  s¹dziæ  o  rzeczach  duchowych,   dlatego  te¿  zda³am  siê 
jedynie  na  Rodziców  Niebieskich  i  Mistyków,   a   przede   wszystkim  na  Œwiêtego  Jana  od 
Krzy¿a,   który   prowadzi   duszê   przez   jasny   i   konsekwentny  ci¹g  rozumowania  prawide³ 
filozoficznych  i  teologicznych,   i   opiera  siê  jasno  na  podstawach  dogmatycznych,  opisuj¹c 
¿ycie  duszy,  tak¿e  pozostawia  nam  dok³adny  i  obiektywny  zapis  ca³ego  procesu przemiany 
w  Chrystusa,  co  jest  celem  wiary  chrzeœcijañskiej  ( T. Merton ).

 Oblubieniec   Niebieski   latami   przygotowywa³    mnie,    abym   by³a   bardzo   mocna 
duchem  Koœcio³a   i   prawa   Jego,   dlatego   te¿   prowadzi   mnie   pod   os³on¹  Swej  Boskiej 
ciemnoœci,   tak¿e   dusza   moja   przyzwyczai³a   siê   do   tych   ciemnoœci,   które   zewsz¹d   j¹ 
otaczaj¹;   i   skoro  z  woli  Bo¿ej  otrzymam  ³askê  do  wytrwania  i  osi¹gniêcia  zamierzonego
odwiecznie  celu,  to  przecie¿  wiadomo,  ¿e  na  tê  nieludzk¹,  niekatolick¹ ciszê serwowan¹ mi
przez  duchownych  musia³am  jakoœ  zareagowaæ,   tym  bardziej,   ¿e   piszê   ju¿   trzeci¹  czêœæ
duchowej    ksi¹¿ki    zatytu³owanej:    ¡  Zdobywanie   mistycznego   szczytu   Góry   Karmel  ¢,
a  zdobycie  jej  przez  duszê  m¹  jest  równoznaczne z przekazaniem nadprzyrodzonej misji mej
ca³emu zniewolonemu œwiatu, co uczyni³am to z woli Ojca Przedwiecznego za wstawiennictwem
Niepokalanej  w  Jej  Synu  Jezusie  Chrystusie  za  przyczyn¹  Ducha  Œwiêtego.

Drogi  Biskupie  Rzymu,   o   swoich   ³askach  zawsze  pisa³am  we  wszystkich  listach,
tak¿e  nie  bêdê  ich  ponownie  przedstawia³a,  bo  po  prostu  trzeba  do  nich  nareszcie siêgn¹æ,
które   s¹   te¿   na   za³¹czonych   dwóch  takich  samych  dyskietkach  CD - R,  i  myœlê,  ¿e  tym
razem  kap³ani  poinformuj¹  Wasz¹  Œwiêtobliwoœæ  o  duchowym Dziele Kap³ana Niebieskiego, 
które   odwiecznie   by³o   przygotowane   na   dusz¹   m¹,    tym   bardziej,   ¿e   na   mej   stronie 
internetowej  na  któr¹  serdecznie  zapraszam (Anna Aniela Flak. eu)  jest  ju¿  3600 odwiedzin.
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Boski  Odkupiciel   objawi³   i   objawia  duszy  mej  r¹bek  tajemnic  Swych  za  progiem 
wiecznej  œmiertelnoœci,  i  obieca³  te¿  jej,   ¿e   do   œmierci  mej  bêdzie  ona  opuszcza³a  cia³o,
tak¿e  po  œwiêtobliwej  mistyczce  i  stygmatyczce   M a r c i e   R o b i n    jestem  drug¹  dusz¹, 
która  tak  czêsto  opuszcza  w  Bogu  swoje  tymczasowe  cielesne  kraty,  i w mych mistycznych 
ksi¹¿kach  mam  przekazane  wiele  tajemnic  z  nie  z  tego  œwiata,   które  nie  przekaza³  ¿aden 
Mistyk,  a  w  szczególnoœci  chodzi  mi  o  piek³o,  które bardzo dok³adnie mam opisane g³ównie
w  ksi¹¿kach pt. ¡ Œwiat³oœæ  w  ciemnoœci  w  rzeczywistoœci  nadprzyrodzonej ¢  i  ¡  Lewitacje
duszy  wybranej  w  niepojêtych  sferach  doczesnoœci  i  nieskoñczonoœci  ¢ ( 4 czêœci ).  Tak  na 
marginesie  dodam,  ¿e  dusza  ma  jest  jedyn¹  dusz¹  na  œwiecie,   która   tak   czêsto   widzia³a 
diab³a  i  piek³o,  gdy  tylko  przekroczy³a  w  Bogu  na  moment  barierê  piek³a.

K  Proszê  Ojca  nie  mam  prawa przekazywaæ ¿adnych tajemnic Bo¿ych za ¿ycia swego
i  niech  Ojciec  bêdzie  o  to  spokojny,  bo  tego  nigdy  nie  zrobiê,  mogê  natomiast  przekazaæ 
jedynie   ³aski   jakie   miewa   dusza   ma   oraz    znaki   czasu,    które    s¹    znakami    Bo¿ego
b³ogos³awieñstwa.  Nie  mogê  na  si³ê  przekazaæ  ludzkoœci  duchowego  Dzie³a  Pana  naszego,
które prowadzê w Nim,  bo  tego  czyniæ  nie  mo¿na,  bo  to  by³oby  dzia³anie  tylko i wy³¹cznie 
naturalne,   które   do   niczego   nie   prowadzi,   bo   to   wszystko   mo¿e   dokonaæ  siê  jedynie 
w   wielkiej  pokorze  poprzez  nadprzyrodzone  dzia³anie,   gdzie  Bóg  rozbudza  duszê  i  dusza 
wszystko  wykonuje  w  Bogu.

Od  Samego  Boskiego  Oblubieñca   otrzyma³am   p o z w o l e n i e   na   za³o¿enie   mej 
duchowej   strony   internetowej   i   przekazywania  spraw,    na    które   od   8 - miu  lat  milcz¹ 
bezduszni  duszpasterze,  i  skoro  oni  nie  wczytuj¹  siê  chocia¿by  w  duchowe  listy  me, które 
byæ   mo¿e   s¹   za   trudne   dla   nich,   to   wiadomo,   ¿e   od   nich   za   ¿ycia  swego  ¿adnego
p o z w o l e n i a   nie   otrzyma³abym  na  nag³oœnienie  nadprzyrodzonej misji swej, tak¿e niech
Bogu  bêdzie  chwa³a,   ¿e   jestem  jedynie  zakonnic¹  z  ducha,   a   nie  z  koœci  i  z  ducha,  bo 
wówczas   nie  mia³abym  swojej  woli  i  obowi¹zywa³oby  mnie  pos³uszeñstwo  we  wszystkim 
na  wielkie  utrapienie  serca  mego  i  duszy  mej.

Mistrz   Mistyczny   jest   mi  pomoc¹  we  wszystkich  moich  potrzebach  duszy  i  cia³a,
dlatego   te¿   odda³am   siê   Jemu   w   s³odk¹   niewolê,    zawierzaj¹c    we   wszystkim,   tak¿e 
poœwiêci³am   siê   dla   spraw   Jego;   i   dusza   moja   jest   pe³na   niebiañskiego   spokoju,   bo 
za  przyczyn¹  Jego  podnoszona  jest  ona  na  coraz wy¿sze stopnie doskona³oœci i przemieniana 
w  Niego,   aby  mog³a  ona  zjednoczyæ  siê  z  Nim  na  ca³¹  wiecznoœæ.   Z  woli  Bo¿ej,  dziêki 
³asce   Umi³owanego   dusza   moja   czyni   du¿e   postêpy   w   mi³oœci,   dlatego   te¿   wesz³am 
w g³êbok¹ modlitwê kontemplacyjn¹  i  w  sposób  widzialny  poprzez  obrazy, symbole, pojêcia, 
wizje,   znaki  czasu,  ...  przekazujê  rzeczy  niewidzialne,  nieuchwytne,   które   nie  maj¹  form 
i  obrazów,  aby  wszystko  by³o  zrozumiane  przez  zniewolon¹  ludzkoœæ.
  

Mistrz   Niebieski   coraz  obficiej  obdarza  mnie  ³askami  Swymi  i  daje  mi  tyle  ³ask,
ile  uwa¿a  za  s³uszne,   aby  szatan  nie  zwiód³  mnie,  i  abym  na  drodze  ciemnej  nocy  wiary 
zapar³a   siê   sama   siebie,   zapominaj¹c  o  sobie  samej   i   wchodzi³a   w   œwiat  niebiañskich 
nieskoñczonoœci.  Umi³owany  Pasterz  Niebieski  ods³ania  córce  Swej  ukryte  skarby m¹droœci 
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i   wiedzy  Królestwa  Swego  ( Kol  2,  3 ),  która  pragnie  odpocznienia  tylko  w  Nim  na  ca³¹ 
wiecznoœæ.    Ojciec   Niebieski   poœlubia   duszê   moj¹   Sobie   przez   sprawiedliwoœæ,  prawo,
mi³osierdzie,  wiernoœæ  i  mi³oœæ  ( Oz  2 - 22 ),   i   bez   Jego  woli  ¿adn¹  miar¹  nie  zdo³a³aby 
ona  wznieœæ  siê  do  stanu  tak  wysokiego,  gdzie  Ojcowie  Koœcio³a  i  Doktorowie  Mistyczni 
wspomagaj¹  j¹  na  drodze  doskona³oœci,  która  prowadzi  do  Wiecznoœci.

Zdajê   sobie   sprawê  ze  swej  s³aboœci  i  pogardzam  sob¹,   i   walczê   sama   z   sob¹,
bior¹c   przyk³ad   ze   Œwiêtych   Mêczenników,   którzy   mieli   zapewnion¹  Koronê  Wiecznej
Chwa³y,   tak¿e   ju¿   dawno   rozpoczê³am   wspinaczkê  ku  PRAWDZIE,   i   z   pomoc¹  Ró¿y 
Mistycznej   stawiam   kroki   w   ponadzmys³owej   przestrzeni   i    walczê  z  si³ami  ciemnoœci, 
dlatego  te¿  zawsze  bêdê  pos³uszna  wzglêdem  tajemniczej  woli  Bo¿ej.

Pasterz  Niebieski  nieustannie  patrzy  na  wnêtrze  duszy  mej  i  moja  mi³oœæ do Niego 
jest  bezgraniczna,   tak¿e   pragnê   rozmawiaæ   tylko  z  Nim  Samym,  bo  przecie¿  On  jedyny
nie  tylko  objawia  siê  duszy  mej,  ale  równie¿  pociesza  j¹,   dlatego  te¿  z  woli  Jego  jestem 
silna  i  cierpliwa,   i   roztropnie   i   sprawiedliwie   rozpatrujê   wszystko,  i  pragnê  tylko  Jego
i  Chwa³y  Jego.  Swoj¹  misjê  wykonujê  w  Imiê  Trójcy  Przenajœwiêtszej,  Ojca, Syna i Ducha
Œwiêtego,  i  najukochañszej  Mamy  Niebieskiej,  i  z  Ich  woli  nie  odchodzê  od  prawdy  i  od
rzeczywistoœci  nadprzyrodzonej,   tak¿e   zd¹¿am   drog¹   mi³oœci  do  Majestatu  Syna  Bo¿ego, 
dlatego  te¿  w  ka¿dym  moim  dniu  Rodzice  Niebiescy  s¹  chwaleni  i  wielbieni,  a  wszystkie
b³ogos³awione    cierpienia   ( ostatnio   dosz³a   mi   cukrzyca   drugiego   stopnia )   z   Ich   R¹k 
przyjmujê  chêtnie  i  radoœnie  ze  wzglêdu  na  wielk¹  wartoœæ  Królestwa  Niebieskiego.

Ojciec  Przedwieczny  powo³a³  mnie  Swoj¹  Chwa³¹  i  Doskona³oœci¹  ( 2 P 1, 3 ), tak¿e 
umacnia   moje   powo³anie  i  mój  wybór,   aby   dusza   moja   nigdy   nie   upad³a  ( 2 P 1,  10 ) 
i  zanurzy³a  siê  poprzez  odwieczne  zadanie  w  sercu  œwiata, i s³ucha³a wewnêtrznych g³osów, 
które   pochodz¹   z   g³êbin   obecnego   œwiata.    Podczas    pracy    dla    Odwiecznego    S³owa
odczuwam  ¿ywe  doœwiadczenie  mi³oœci  Bo¿ej  i  Ducha  Œwiêtego,  co  znaczy,   ¿e   umar³am 
i   zmartwychwsta³am   w   Chrystusie   ( Œwiêty   Jan   od   Krzy¿a ),   i   jest   to   doœwiadczenie 
mistycznego  odnowienia,   wewnêtrznej  przemiany,   dokonywanej   moc¹   mi³osiernej  mi³oœci 
Boga  ( Thomas  Merton ).

D r o g i   O j c z e,   wydaje  siê  mi,  ¿e  tyle  ³ask  co  ja mia³am i dusza ma, to trzeba by 
by³o  wzi¹æ  wszystkie  ³aski  wszystkich  Œwiêtych,   którzy   ¿yli   od   czasów  Chrystusa,  który 
obecny  w  duszy mej w sposób niewidzialny wspomaga mnie, przenikaj¹c mnie Œwiat³em Swym 
i wype³niaj¹c mnie Sob¹,  abym  poprzez  poznanie  siebie  -  sz³a w g³¹b duszy swej i jednoczy³a
siê  z  Nim,  i  by³a  jednym  duchem  z  Nim  oraz  œwiadczy³a  o  Jego  nieskoñczonej  dobroci.

Duch  Œwiêty,   który   przychodzi   z   tajemniczej  i  z  przedziwnej  otch³ani  przemieni³
duszê  moj¹,   aby  ona  uczestniczy³a  w  Zbawicielu  w  zbawczej  œmierci  i  zmartwychwstaniu
Jego   i   realizowa³a   zamiary  Jego  w  nadprzyrodzonej  ciszy  w  ogo³oceniu  ducha,  w  pustce 
i  w  pokorze.   D r o g ¹    m o d l i t w y   za   przewodnictwem   ukrytej   ³aski   Bo¿ej   Rodzice 
Niebiescy  czyni¹  mnie  zdoln¹  do  przyjêcia  wewnêtrznego  prawd  Ich  Królestwa,   i   dlatego 
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te¿  systematycznie  upokarzaj¹  mnie,  aby  nigdy  nie  by³a  pewna  siebie.  Wiem,  ¿e  mam byæ 
cz³owiekiem  modlitwy,   który  z  woli  Bo¿ej  odwa¿nie  stawia  czo³o  wezwaniu,   jakie  niesie 
mu  powo³anie  w  ca³ej  swej  g³êbi,   tak¿e   trwam  na  modlitwie  z  Maryj¹  i  robiê  wszystko, 
co  mi  odwiecznie  rozkazano,  aby  z³¹czyæ  siê  ze  Ÿród³em  wielkiej  i nieskoñczonej Dobroci.

Poprzez   wiarê   wesz³am   w   ciemn¹   noc   ducha,    gdzie   niewidzialny  i  niezbadany
Zbawiciel  jest  obecny  bez  ¿adnych  wyobra¿eñ,  i  z  woli  Jego  zawieszona  jestem  w pró¿ni, 
i  stawiam  czo³a  wszelkim  lêkom  i  zw¹tpieniom  (Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a,  T. Merton),  tak¿e 
poznajê  pewne  prawdy   Bo¿e,   które  ju¿  s¹  podane  w  Piœmie  Œwiêtym,  i  które  nie  mo¿na 
poj¹æ  i  ogarn¹æ  umys³em  lecz  jedynie ¿yw¹ wiar¹.  W duchowym Dziele Pana mego postêpujê 
drog¹  ofiary  i  wyrzeczeñ,   bo   jak   najczystsze  serce  i  dusza  zdolne  s¹  otrzymaæ  wra¿enia 
od   Stwórcy,   które   pochodz¹  od  Niego,   przez   które  On  pragnie  ukazaæ  siê  danej  duszy, 
tak¿e  w  ca³ej  tej  mistycznej  drodze  opieram  siê   na   teologicznej   wierze,   bo  wszystko  to 
le¿y  poza  doœwiadczeniem  ludzkim  i  musi byæ zinterpretowane w sposób przyrodzony, mimo, 
¿e  ciê¿ko  jest  przekazaæ  mistyczne  sprawy,  które  ludzkoœæ  musi  g³êboko  rozwa¿yæ, o czym 
na  ten  temat  powiadaj¹  wszyscy  Mistycy,  a  wiedz¹  te¿  o  tym  wysokiej  klasy  teologowie.

K  Gdy     bêdzie     otworzony     przewód     badawczy    nadprzyrodzonej     misji    mej 
w  Kongregacji  Nauki  Wiary  w  Watykanie,  to  ucichnê  w  umi³owanym  Boskim Oblubieñcu,
który  w  tak  krótkim  czasie  podniós³  córkê  Sw¹  do  tak  wielkiego  stanu  i  przenikn¹³  j¹  do 
g³êbi  udzielaj¹c  jej  Swego  Œwiat³a,   aby   ona   zrozumia³a   wszystko   to,   co   mo¿na   poj¹æ 
tylko  rozumem  Jego.   W  swym  odwiecznym  powo³aniu  pod  przewodnictwem  Niepokalanej
zdoby³am   wielk¹   wiedzê,   i   g³êbokie   doœwiadczenie   w   sprawach  modlitwy  i  obcowania 
z  Bogiem   czyli  osi¹gnê³am  odpowiedni¹  dojrza³oœæ  duchow¹,   jaka   by³a   przewidziana  na 
duszê  m¹,   bo   w   tak   wielkiej   sprawie  Bo¿ej  przyrodzona,  ludzka  moc  jest  ¿adna,  tak¿e 
tutaj   nale¿y   dzia³aæ   z   woli   Bo¿ej   moc¹  Bo¿¹  i  nieustannie  d¹¿yæ  do  Jednej  Istotnoœci,
Jedynej  Wszechmocnoœci  i  M¹droœci.  

D r o g i    O j c z e    Œ w i ê t y,    przebywam   w   najwiêkszych    ciemnoœciach,   gdzie 
œwiat³o  duchowe  przekszta³ci³o  siê  w  pó³noc,   i   w   tych   mrokach  najwiêkszych  ciemnoœci 
S³owo  Wcielone  w  Swym  tajemniczym  mi³osierdziu  dociera  do  g³êbi duszy mej, do samego 
jej  centrum  i  udziela  jej  mocy  duchowej,  aby  nie  zrobi³a  ona b³êdu w odwiecznym zadaniu,
dlatego  te¿  wierzê   g³êboko,  ¿e  duchowny  odpowiedzialny  za  korespondencjê  do  Ojca  tym 
razem  nie  od³o¿y  jej  na  pó³kê,  do  której  nikt  nie  zagl¹da,  i  dostanê upragnion¹ odpowiedŸ
o   wszczêciu   przewodu   badawczego   nadprzyrodzonej  misji  mej,  która  skierowana  jest  do 
ca³ego  zdemoralizowanego  œwiata.

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.  

                                                                     Szczêœæ  Bo¿e !              
                  Anna  Aniela  Flak
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