
Anna  Aniela  Flak
ul. 
20 - 601  Lublin,  Poland                                                                               31  maj  2015  rok
annaanielaflak44@gmail.com 

Kard.   Gerhard   Ludwig   Müller  
                        Prefekt  Kongregacji  Nauki  Wiary  

Prefect  of  the  Congregation  for  the  Doctrine  of  the  Fait
W a t y k a n   

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !  
Droga  Eminencjo, z okazji mojego ma³ego jubileuszu, który zwi¹zany jest z 10 - letnim

wysy³aniem  duchowych  listów  do  Watykanu  w  sprawie  nadprzyrodzonej  misji mej chcia³am
zadaæ  Waszej  Eminencji  jedynie  tylko  jedno  pytanie,  na  które pragnê, aby Szanowny Ksi¹dz 
odpisa³  mi,  a  mianowicie:  co  zrobi³a Wasza Eminencja w sprawie duchowego Dzie³a Niebios,
które prowadzê w Bogu,  aby  móg³  byæ  wszczêty  proces  badawczy  jego,  na  które  sk³ada siê 
27  duchowych  ksi¹¿ek  i  ogrom  duchowych  listów  wys³anych  do  duchowieñstwa ? ? ?

Jeszcze raz Waszej Eminencji przypomnê, ¿e z woli Bo¿ej dusza ma wesz³a w najwy¿sze 
poznanie  mistyczne,  jakie  tylko  mo¿e byæ w Oblubieñcu Niebieskim, i mimo, ¿e to jest jeszcze 
niepe³ne  i  niewieczne  poznawanie  niepojêtych  tajemnic Bo¿ych, ale wystarczaj¹ce, ¿eby mieæ 
obraz,  co dzieje siê z duszami po przekroczeniu progu œmiertelnego, tak¿e moja nadprzyrodzona 
misja  jest  wielkim  zamys³em  Ojca  Przedwiecznego  wzglêdem grzesznego œwiata, dlatego te¿ 
jestem  œwiadoma  swojego  odwiecznego  powo³ania,   które   jest   wielkim   darem  Bo¿ym  dla 
cywilizacji  k³amstwa,  przemocy  i  œmierci,  w  której  obecnie  ¿yjemy.  Je¿eli  opiera³abym  siê
jedynie  o  swój  ograniczony  rozum,  to  nigdy  nic  nie  napisa³abym  o niepojêtych tajemnicach 
doczesnego  i  nieskoñczonego  œwiata,  a  poza  tym  nie  nadawa³abym  siê  do  ¿adnego,  nawet 
najmniejszego  Dzie³a  Bo¿ego,  bo  w  mi³osnej  OjczyŸnie  Niebieskiej  trzeba  zdaæ  siê w ca³ej 
pe³ni  na  Oblubieñca  Niebieskiego,  który  jest  wszystkim  dla  ka¿dej  zbawionej  duszy.

Jestem   œwiadkiem   œwiêtej   prawdy   najmi³osierniejszego  Mistrza   Niebieskiego,   dla 
którego  pokornie,  w  odwadze  i  wytrwale  pracujê  dla  dobra agonalnego Koœcio³a Jego, tak¿e 
z  mi³oœci  do  prawdy  Boskiego  Oblubieñca  nie  cofnê  siê  przed  niczym,   bo   jestem  i  bêdê
pos³uszna  jedynie  Panu  swemu  i  to  a¿  do  samej  œmierci  swej,  która bêdzie najszczêœliwsz¹
chwil¹  ¿ycia  mego,  bo wówczas dusza ma nareszcie przekroczy próg odwiecznej œmiertelnoœci,
ale  ju¿  na  ca³¹  wiecznoœæ,  w  zwi¹zku  z  czym  nadprzyrodzonej  misji  mej  nie  zatuszuje siê
przez  bezpodstawn¹  ciszê  na  duchowe  przesy³ki  me.

Na  rêce  Waszej  Eminencji  wysy³am  p³ytê kompaktow¹ CD - R, na której w programie 
PDF  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Nieœmiertelnego,   które  sk³ada  siê  z  36 - ciu  folderów,  które
zawieraj¹  450  podfolderów  na  4251  stron  oraz  kopiê  listu  skierowanego  do  Ojca Œwiêtego 
Franciszka,  i  gdy  tylko  otrzymam  dowód  nadania  wysy³ki do Watykanu, to listy te znajd¹ siê 
równie¿ na mej stronie internetowej, która przekroczy³a ju¿ 204 444 odwiedzin.     

                      Szczêœæ  Bo¿e !
                                         Anna  Aniela  Flak
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