
Anna  Aniela  Flak  z  Lublina

            13. 07. 2013 r.

S t r o n a    g ³ ó w n a

Moja   strona   internetowa   zawiera  miêdzy  innymi  czêœæ  duchowych  listów  do  Ojca
Œwiêtego,   Prefekta   Kongregacji   Nauki   Wiary   i   najwy¿szych   dostojników   w   hierarchii 
koœcielnej  katolickiego  Koœcio³a  nie  tylko  w  sprawie  Dzie³a  ascezy mistycznej  ods³oniêcia 
tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  ( 9 ksi¹g ),   ale  ca³ej  mej  nadprzyrodzonej  misji,  która 
zawarta  jest  w  24 - ech  duchowych  ksi¹¿kach  z  zakresu  teologii  duchowoœci  mistycznej.

My  website  includes  the  spiritual  part  of  the  letters  to  the  Holy  Father,  Prefect  of
the  Congregation  for  the  Doctrine  of  the  Faith  and  the  highest  dignitaries  in  the hierarchy
of  the  Catholic  Church,   not   only   in   the   works   of   the   mystic  asceticism  unveiling  the
mystery  o f the  Bermuda  Triangle  ( 9  books ),  but  all  of  my  supernatural  mission, which is
contained  in  24  spiritual  books  on  spirituality  and  mystical  theology.

1.   Wiadomoœæ  dla  wszystkich  internautów  i  osób  czytaj¹cych  ( 2 strony ).
2.   List   z   Watykanu   z   30 marca  2007 roku  i  z  Nuncjatury  z  Waszyngtonu  z  14 stycznia 
      2009 roku  ( 2 strony ).
3.   Dwa  listy   do   Ojca  Œwiêtego  Benedykta  XVI - go  z  9 paŸdziernika  2012 r.   i  11 lutego 
      2013 r.  oraz  list  do  obecnego  Papie¿a  Franciszka  z  13 czerwca  2013 roku  ( 32 strony ).
4.   Trzy   listy   do   Prefekta   Kongregacji   Nauki  Wiary  Kard.   Gerharda   Ludwiga   Müllera 
       z  9 paŸdziernika  2012 r.,  11 lutego  2013 r.  i  13 czerwca  2013 roku  ( 61 stron ).
5.   Dwa  listy  do  Nuncjusza  Apostolskiego  Abp. Celestino  Migliore  z  9 paŸdziernika 2012 r. 
      i  11 lutego 2013 r.  oraz  list  do  Ojca Tadeusza Rydzyka  z  11 lutego 2013 r.  ( 33 strony ). 
6.   Szczegó³owy   wykaz   dokumentacji   Dzie³a  Bo¿ego  z  26 sierpnia  2011 roku,  który  wraz 
      z  dokumentami  zosta³  przes³any  na  rêce  ówczesnego  Prefekta  Kongregacji  Nauki Wiary
      Kard.  Williama  Josepha  Levady  ( 4 strony ).   
7.   Dokumentacja  Dzie³a  Bo¿ego  z  13 czerwca 2013 roku, która  zawarta  jest  w  komputerze 
      ( 2 strony ).
8.   Dedykacja   do   ostatniej,   tj.  24 - tej  mojej  duchowej  ksi¹¿ki  napisanej  w  Panu  naszym 
      ( 1 strona ).
9.   Tytu³y   moich   duchowych   ksi¹¿ek   w   jêzyku   polskim   i   angielskim   napisanych   pod 
      przewodnictwem  Niepokalanej  w  Jej  Synu  Jezusie Chrystusie umieszczone na pierwszych 
      ok³adkach  tych  mistycznych  ksi¹¿ek  ( 5 stron ). 

10.  Folder   nazwany   przeze   mnie  “ Doktorat ”  zawiera   list   polecaj¹cy,   który   jest  opini¹ 
na   mój   temat   wystawion¹   przez   mojego   by³ego   sta³ego   spowiednika  ksiêdza  kanonika 
Henryka  Œwierkowskiego,  z  którym  by³am  w  kontakcie  przez  16 lat   a¿   do  samej  œmierci
jego  oraz  dokumenty  dotycz¹ce  bezprawnego  nie  nadania  mi  stopnia  doktora  9. 10. 1985 r. 
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na   by³ym  Wydziale  Rybactwa  Morskiego  Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie  przez  komisjê 
w  zupe³nie  innym  sk³adzie,  jaka  by³a  po  obronionej  3 miesi¹ce  wczeœniej ( 11. 07. 1985 r. )
pracy  doktorskiej.   Dokumenty   te   dotycz¹   g³ównie   wszystkich   pism   otrzymywanych   od 
Centralnej   Komisji   do   Spraw   Tytu³u   Naukowego  i   Stopni  Naukowych  z  Warszawy,  na 
które  za  ka¿dym  razem  odpowiada³am  ( 33 strony ).

11.  Folder   nazwany   przeze   mnie   “ Dissertation ”  zawiera   wszystko   to   co   zawarte   jest
w  punkcie 10 - tym,  tylko  przet³umaczone  na  jêzyk  angielski  przez  t³umacza zaprzysiêg³ego
czyli  list  rekomendacyjny  mojego  by³ego  sta³ego  spowiednika  Œwiêtej  Pamiêci  ks.  kan.  H.
Œwierkowskiego    oraz    dokumenty   przedstawiaj¹ce   moj¹  7 - mioletni¹,   bezowocn¹   walkê 
w kwestii mego tytu³u doktorskiego,  który  w  ówczesnym re¿imie komunistycznym bezprawnie 
zosta³   mi   nie  nadany  po  obronionej  3 miesi¹ce  wczeœniej  pracy  doktorskiej   na   polecenie 
ówczesnego  dziekana  Wydzia³u  Rybactwa  Morskiego  Akademii Rolniczej w Szczecinie prof. 
dr   hab.  Aleksandra   W i n n i c k i e g o,   który  tak  naprawdê  jako  jedyny  wszystkiemu  jest
w i n i e n,   nie   wiedz¹c   o   tym,    ¿e   sta³   siê   narzêdziem   w   Rêkach   transcendentalnego
Trójjedynego  Boga,   aby  mog³y   wype³niæ   siê   odwieczne   wyroki  Niebios  zaplanowane  na 
duszê  m¹  ( 36 stron ).   

12.  Dwie   dosyæ   dobre   recenzje   mojej   pracy  doktorskiej  wystawione  przez  prof.  dr  hab. 
Wojciecha  Warakomskiego   z   Uniwerytetu   Marii  Curie - Sk³odowskiej  ( UMCS)  z  Lublina 
i   prof.  dr  hab.  Czes³awa  KoŸmiñskiego   z   Akademii   Rolniczej   ze   Szczecina  ( 15 stron,
które  nie  tylko  skanowa³am,  ale  równie¿  przepisa³am  je  dla  lepszej  czytelnoœci ). 

13.  Skarga  z  21 stycznia 1992 r.  do  ówczesnego  Rektora  Akademii  Rolniczej  prof.  dr  hab.
Remigiusza  Wêgrzynowicza   na   doc.  Józefa  Girjatowicza,  mego  by³ego  i  ostatniego  szefa,
jakiego  mia³am  w  Polsce, który w sposób niewymowny kszta³towa³ duszê m¹ na podobieñstwo
Bo¿e,   ¿e   a¿   zachorowa³am   g³ównie  przez  niego  na  chorobê  nadciœnieniow¹,  która  nigdy 
nie  opuszcza  mnie  w  drodze  krzy¿owej,  która  prowadzi  duszê  m¹  na  umi³owan¹  duchow¹
Górê  Karmel  na  wieczne odpoczywanie w Panu naszym ( 6 stron, któr¹ nie tylko skanowa³am, 
ale  równie¿  przepisa³am  j¹  dla  lepszej  czytelnoœci ).  

14.  Zaproszeniowe   listy    na    naukowe    rejsy    z    najs³ynniejszych    jednostek   naukowych 
ze   Stanów   Zjednoczonych   i   Kanady,    pod   auspicjami   którymi   bra³am   udzia³   w  1992
i  1993 roku,  aby  móc  wykonywaæ  nie  tylko  badania  biometeorologiczne,  ale równie¿ dalsz¹ 
czêœæ  odwiecznych  zamys³ów  Bo¿ych  w  stosunku  do  duszy  mej ( 8 stron ). 

15.  33  moich  zdjêæ,   które   w   wiêkszoœci   by³y   robione   na   Key   West  w  stanie  Floryda 
w  U. S. A.  tu¿  przed  moim  wyjazdem  do  Polski. 

16.  Czêœæ  tekstów  z  mojej  obecnej  tj.  25 - ej duchowej ksi¹¿ki, zatytu³owanej  “ Zdobywanie 
mistycznego  szczytu  Góry  Karmel,  czêœæ  2 - ga ”,  któr¹  zaczê³am  pisaæ  10 czerwca 2013 r.,
dotycz¹ca wys³anych komentarzy  do  OPOKI  L’ OSSERVATORE  ROMANO, które wys³a³am 
miêdzy 13  a  23 czerwca br.  ( 10 stron ).
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Na  obecnej  mej  duchowej  stronie  internetowej,  która  liczy  równo  250 stron  z  woli 
Oblubieñca  Niebieskiego   przekaza³am   niewielki  materia³  mej  nadprzyrodzonej  misji,  który 
w   zale¿noœci   od   potrzeb   ca³ej   zniewolonej   ludzkoœci   mo¿e   rozwin¹æ  siê   do   wielkich
rozmiarów,   ale  zostawiam  to  wszystko  Panu  swemu,   który  nieustannie  kieruje  duchowym
Dzie³em  Swym  dla  dobra  ca³ego  agonalnego  Koœcio³a  Swego. 

              Szczêœæ  Bo¿e !

                 Anna  Aniela  Flak   

Kontakt:  annaanielaflak44@gmail.com
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