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Kard.  W i l l i a m   J o s e p h   L e v a d a   
Prefekt  Kongregacji  Nauki  Wiary  
Prefect  of  the  Congregation  for  the  Doctrine  of  the Faith
W a t y k a n,  W³ochy,  Rzym 

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi   Kardynale ! Po   raz   trzeci  wysy³am  do  Waszej  Eminencji  duchowe  Dzie³o
Pana   mego,   ale   tym   razem   ju¿  w  pe³ni  zakoñczone,  dopracowane  wraz  z  prawie  pe³n¹ 
dokumentacj¹,   któr¹  podam  poni¿ej,  i  która  jest  niezbêdna,    aby   by³   otworzony  przewód 
badawczy  Jego  w  Kongregacji  Nauki  Wiary,  w  której Wasza Przewielebnoœæ jest Prefektem.
Od   5 - ciu   lat   sukcesywnie  dosy³a³am  do  Ojca  Œwiêtego  Benedykta  XVI - go,  od  samego 
pocz¹tku  potyfikatu  Jego  moje  duchowe  ksi¹¿ki  napisane  w  Chrystusie,   których   w  sumie 
wraz   z   obecn¹   dos³an¹,   jest   a¿   20,   abym   mog³a  jak  najlepiej  obroniæ  swoj¹  duchow¹
misjê,  jakiej  jeszcze  nie  by³o  i  nie  bêdzie  w  historii  ca³ej  zniewolonej  ludzkoœci.

Kap³an   Niebieski   da³   mi   moc   Swoj¹,   abym  zrealizowa³a  duchowe  Dzie³o  Jego,
dlatego  te¿  walczê  w  Imiê  Jego,  bo  z  góry  wiem,   ¿e   i   tak   wszystko  stanie  siê  zgodnie 
z   wol¹   Jego,   bo   On   jedyny   jest   zmartwychwstaniem   i   ¿yciem  ( J  11,  25 ).  W   moim 
odwiecznym   powo³aniu   przenikniêta   Bóstwem  Ukochanego  zrobi³am  wszystko  to,  co  jest 
w  mocy  mej,  a  resztê  dokona  ju¿  Pan  mój,  który  ma  pieczê  nad  wszystkim, i On najlepiej 
wie,  co  jest  najlepsze  dla  Dzie³a  Jego.  Jeszcze   raz   przypomnê,   ¿e   moja  nadprzyrodzona 
misja  przedstawiona  jest   w   20 - tu  mistycznych  ksi¹¿kach  pt.:  ¡ 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 )  oraz  ¡ ¯ycie  mistyczne  Anny  Flak  na  ciernistej 
i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  ¢  ( 6 czêœci ).

K  Drogi   Kardynale,   do   Ojca   Œwiêtego  Benedykta  XVI - go  obecnie  wysy³am  ju¿ 
17 - ty   duchowy   list,     tak¿e    uprzejmie    proszê   o   skontaktowanie   siê   z   Przewielebnie 
Œwiêtobliwym   Papie¿em   i   podjêcie   wspólnej   decyzji,   aby  nareszcie  otworzono  przewód 
badawczy   Dzie³a   Pana  mego,   które   prawie   ca³e   ¿ycie   prowadzê   w   Nim  na  wiekuist¹ 
Chwa³ê  Jego,  poniewa¿   t e r a z   nast¹pi³a  pe³nia  czasu  na  realizacjê  Jego,  która  wiadomo, 
¿e   musi   zakoñczyæ   siê   ostatecznym   werdyktem   tylko   Ojca   Œwiêtego,   i   jestem  pewna 
w  Panu  swoim,  ¿e  to  bêdzie  wiele  lat  po  œmierci  mej.

Z   pomoc¹   S³owa   Przedwiecznego   jestem   wytrwa³a   i   niezachwiana,  dlatego  te¿ 
ofiarnie  pracujê  nad  Dzie³em  Jego,  bo  wiem,  ¿e  trud  mój  nie  pozostanie  daremny  w  Nim
( 1 Kor  15,  58 ),   i   aby   uwiarygodniæ   moj¹   nadprzyrodzon¹   misjê   poda³am  dosyæ  sporo 
dokumentacji,  aby  nikt  nie  zarzuci³  mi  jakiegoœ  mego  wymys³u,   co   równoznaczne  by³oby 
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z  nie  wype³nieniem  woli  Pana  naszego.  Obszerna   i   bardzo  szczegó³owa  dokumentacja  na 
temat  mojej  nadprzyrodzonej misji  zawarta w 24 - ech folderach, które sk³adaj¹ siê z 288 - miu
podfolderów  ( razem 120 MB )  oraz  z  33 - ech  ofertówek,  które  obecnie  przygotowa³am  do 
wysy³ki,   i   które   zawieraj¹   moje   dokumenty   u³o¿one   tematycznie  i  chronologicznie,  nie 
bêdzie  ju¿  budziæ  w¹tliwoœci,  co  do  mojego  odwiecznego  powo³ania,  które skierowane jest 
dla  ca³ej  zdeprawowanej  ludzkoœci,  jak  i  dla  potomnych.

Oprócz   wysy³anych   obecnie   dwóch   takich   samych   dyskietek  CD - R,   na  których 
nagrane  s¹  wszystkie  powy¿ej  wspomiane  ksi¹¿ki z dziedziny teologii duchowoœci mistycznej
i  wszystkie  duchowe   listy,   jakie   kierowa³am   g³ównie   do   duchowieñstwa   oraz  wszystko 
to,  co  nagrywa³am  w  swej  drodze  duchowej,   aby  zakoñczyæ  Dzie³o  Pana  mego,   dosy³am
równie¿  250 dokumentów  na  375 stron,  które  w  du¿ym  procencie  nie  s¹  wprowadzone  do
komputera,  tak¿e  poni¿ej  podajê  za³¹czniki.

Za³¹czniki,  które  wysy³am  w  kopiach:
-  ¿yciorys,  odpis  aktu  urodzenia,  dyplom  ukoñczenia  studiów,  przet³umaczony  te¿  na jêzyk 
angielski   przez   t³umacza   zaprzysiêg³ego,   zaœwiadczenie  o  ocenie  pracy,    jak  i  egzaminu 
magisterskiego,  ksi¹¿eczkê  ¿eglarsk¹  oraz  œwiadectwa  pracy;

-  dokument   datowany  4  marca  1981 r.  skierowany  do  Instytutu  Meteorologii  i  Gospodarki 
Wodnej   w   Warszawie    mówi¹cy    o    udostêpnieniu    mi    materia³ów    meteorologicznych
dotycz¹cych   prêdkoœci    i    kierunku    wiatru    dla   stacji   Szczecin,   Trzebie¿,   Œwinoujœcie 
i  Dziwnów  na  okres  od  1951 - 1980,  na  podstawie  których  napisa³am  pracê  doktorsk¹;

-  opinia   uzasadniaj¹ca   otwarcie   przewodu  doktorskiego  datowana  15  czerwca  1982  roku,
recenzje   mojej   obronionej  pracy  doktorskiej  ( 11. 07. 1985 r.)  zaopiniowane  przez  prof.  dr 
hab.   Wojciecha    Warakomskiego   z   Uniwerytetu   Marii   Curie - Sk³odowskiej  (  U M C S ) 
z  Lublina  i  prof.  dr  hab.  Czes³awa  KoŸmiñskiego  z  Akademii  Rolniczej  ze  Szczecina;

-  a u t o r e f e r a t    mojej    pracy    doktorskiej    pt.:       ¡  Rozk³ad    czasowo  -  przestrzenny 
i   prawdopodobieñstwo   wystêpowania   wiatrów  silnych  i  bardzo  silnych  w  rejonie  polskiej
czêœci  Zalewu  Szczeciñskiego  ¢,   oraz   sporz¹dzony  protokó³  z  zadawanych  pytañ  i  moich 
odpowiedzi  podczas  obrony  mojej  pracy  doktorskiej  z  11  lipca  1985  roku; 

-  orginalne   koperty,   które   jeszcze   zachowa³y   siê   z   listów   otrzymywanych   z   urzêdów 
dotycz¹ce  bezprawnego  nie  nadania  mi  stopnia  doktora  9. 10. 1985 r.  po  3 - ech miesi¹cach 
od  momentu  obronionej  ju¿  pracy  doktorskiej; 

-  dokumenty   dotycz¹ce   kwestii  mego  tytu³u  doktorskiego  w  jêzyku  polskim  i  angielskim, 
które   by³y   przet³umaczone    przez    t³umacza    zaprzysiêg³ego,    które    dotyczy³y    g³ównie 
wszystkich   pism   otrzymywanych    od   Centralnej   Komisji   do   Spraw   Tytu³u  Naukowego 
i   Stopni   Naukowych   z   Warszawy,   na   które   za   ka¿dym   razem   odpowiada³am    o r a z 
dokumenty   c a ³ o œ c i o w e   dotycz¹ce  tej  bezprecedensowej  kwestii  nie  nadania  mi tytu³u 
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doktorskiego  po  obronionej  wczeœniej  pracy  doktorskiej; 

-  d w a   listy   skierowane   do  prof.  dr  hab.  Remigiusza  Wêgrzynowicza,  Rektora  Akademii 
Rolniczej   w   Szczecinie:   pierwszy   datowany   21  stycznia  1992  roku   mówi¹cy   na   temat 
zachowania   mojego   by³ego   szefa   ówczesnego   doc.  dr   hab.  Józefa   Girjatowicza,    który 
nieustannie  nêka³  i  przeœladowa³  mnie  w  pracy,    oraz   drugi   list  datowany  9  paŸdziernika 
1992  roku  mówi¹cy  o  podziêkowaniach   za   udzielon¹   niejednokrotn¹  pomoc  przez  niego, 
który  wys³any  by³  z  Brazylii  ( z  portu  Recife ),  gdy  bra³am  udzia³  w  naukowym  rejsie  na 
statku  Columbus  Iselin  na  zaproszenie  Uniwersytetu  z  Miami;  

-  dokumenty,   które   dostarczy³am  konsulowi  amerykañskiemu  w  Poznaniu,    aby   otrzymaæ
wizê   naukow¹   na   seriê   rejsów   naukowych   pod   najs³ynniejszymi  auspicjami  naukowych 
jednostek  amerykañskich  i  kanadyjskich; 

-  zaproszenia   na   naukowe   rejsy,   w   których   bra³am  udzia³:    1).  University   of    Miami, 
2).  Woods   Hole   Oceanographic   Institution,    3).  College    of    Oceanic   and   Atmospheric 
Sciences   z   Oregon   State   University    oraz     4)   Center   for   Ocean   Climatic   Chemistry, 
Institute  of   Ocean  Sciences  z  Sidney,  British  Columbia;

-  program  badañ  meteorologicznych  i  biometeorologicznych   w   czasie   rejsów  badawczych
w  jêzyku  polskim  i  angielskim;

-  list  polecaj¹cy,   który  jest  opini¹  na  mój  temat  wystawiony  przez  mojego  by³ego  sta³ego
spowiednika  ks.  kan.  Henryka  Œwierkowskiego  z  którym  by³am  w  kontakcie przez 16 lat a¿ 
do  samej  œmierci  jego,  przet³umaczony  te¿  na  jêzyk  angielski przez t³umacza zaprzysiêg³ego 
oraz  dwa  artyku³y  na  temat  jego; 

-  list  w  jêzyku  polskim  i  angielskim,   który   kierowa³am   do   7 - miu  redakcji   w   U. S. A. 
i  2 - ch  kanadyjskich,   gdy   ju¿   by³am  na  kontynencie  amerykañskim,   aby  nag³oœnili  moj¹
moraln¹   krzywdê   z   nie   nadaniem   mi   stopnia  doktora  ( {  jedynie   M i a m i    H e r a l d 
odpowiedzia³  mi  / kopia  w  za³¹czeniu  /,  lecz  wycofa³am  siê,   bo   taki  mia³am  nakaz  Pana 
swego,  który  wówczas  rzek³  mi,  ¿e  to  jeszcze  nie  teraz  );

-  listy   kierowane   do  Pentagonu,  a  nastêpnie  do  Department  of  the  Navy  Naval  Research
Laboratory,  Washington   DC  wraz  z  odpowiedziami,  abym  mog³a  p³ywaæ na ich naukowych 
jednostkach  i  realizowaæ  swoje  odwieczne  powo³anie;

-  kilkanaœcie   dokumentów   dotycz¹cych   kwestii   starania   siê  o  pobyt   sta³y   przeze   mnie 
w  Stanach  Zjednoczonych,  które  przemieszcza³y  siê  miêdzy  Immigration  and Naturalization 
Service,   Southern  Service  Center  Irning,  TX,   a   Vermont  Service  Center,  St.  Albans,  VT
w  latach  1994 - 2000;

-  list  w  jêzyku   polskim   i   angielskim   mówi¹cy   o   moim   odwiecznym   powo³aniu,  który 
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wys³a³am  emailem  do  paru  setek  i  poczt¹  lotnicz¹  do  paru  dziesi¹tek  odbiorców  na ca³ym 
œwiecie,   którzy   zajmowali   czy  te¿  zajmuj¹  siê  nieznanymi  lataj¹cymi  obiektami   czy   te¿ 
tajemnymi  znikniêciami  bytów  skoñczonych  w  obrêbie  Trójk¹ta  Bermudzkiego   i  w  innych 
tajemnych  miejscach,   i   jako   dowód   wysy³am  chocia¿  dwie  odpowiedzi  na  te  moje  listy, 
aby   by³   widoczny   œlad   z   mojej   drogi   krzy¿owej,   który  w  koñcu  naprowadzi³  mnie  na 
prawid³ow¹  drogê,  ¿e  napisa³am  do  Ojca  Œwiêtego   czyli  tam,  gdzie  to  Dzie³o  Pana  mego 
powinno  byæ  ju¿  dawno;
 
-  m ó j   d o r o b e k   n a u k o w y   do   1992  roku,    gdy   jeszcze   pracowa³am  w  Zak³adzie 
Meteorologii  i  Klimatologii  Morskiej  na  Wydziale  Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej 
w  Szczecinie  oraz wykaz duchowych ksi¹¿ek napisanych w Chrystusie przeze mnie z podaniem 
ich  stron,  MB - ów   oraz   roku   zakoñczenia   i   wys³ania   ich  do  Ojca  Œwiêtego  Benedykta 
XVI - go;

-  szczegó³owy  wykaz  dokumentacji  Dzie³a  Bo¿ego  oraz  szczegó³owy  wykaz nazw folderów 
z  podaniem liczb podfolderów  oraz  zawartoœci  MB - ów,  które  sk³adaj¹ siê na moj¹ duchow¹ 
misjê,  któr¹  prowadzê  w  Panu  naszym;

-  dokument   z   komputerowej   tomografii   mego   mózgowia    robiony   wraz   z   kontrastem, 
¿e  moja  g³owa  jest  bardzo  zdrowa,   aby  nikt  nie  pos¹dzi³  mnie  o  to,  ¿e  mo¿e mam chor¹ 
g³ówkê,  czy  te¿  jestem  niezrównowa¿ona  psychicznie  w  tak  wielkim  Dziele  Pana  mego;

-  oraz    dosy³am   równie¿   kartê   informacyjn¹   z   9 - ciodniowego  le¿enia  szpitalnego   ( od 
6. 07.  do  15. 07. 2011  r. )   na  oddziale  ginekologicznym  w  okrêgowym  szpitalu  kolejowym 
w  Lublinie,  w  którym  jest  mowa  o  przeprowadzonej  operacji,  aby  by³ widoczny œlad moich 
fizycznych   cierpieñ,   które  w  ciemnej  nocy  ducha  umartwiaj¹  cia³o  moje  na  podobieñstwo 
Pana  naszego.

Wszystkie   moje   dokumenty   s¹   w   twardo  -  przezroczystych,   foliowych   teczkach  
( gruboœci  0,  20 ;  formatu  A 4 ),  tzw.  ofertówkach  na  których  czasami  do³¹czone  s¹ kartki, 
mówi¹ce   o   tym,   co   tam   znajduje   siê,   a   dwie    papierowe   teczki   przedstawiaj¹   d w a 
oddzielne  tematy.  W  jednej  teczce  z  dwiema  ofertówkami  zawarte s¹ listy, które wysy³a³am 
( 75 listów) i  dostawa³am  (49 listów)  od  ró¿nych  urzêdów  i  instytucji  z  Polski  i  zagranicy, 
gdy  w  ówczesnym  re¿imie  komunistycznym  i  postkomunistycznym  walczy³am  o przyznanie 
mi  stopnia  doktora,  który  bezprawnie  by³  mi  nie  nadany  po  3 - ech miesi¹cach od momentu 
obronionej   ju¿   pracy   doktorskiej,   natomiast   w   drugiej   teczce   znajduj¹  siê   dokumenty 
przedstawiaj¹ce  moj¹  walkê  o  pobyt   sta³y  w  Stanach  Zjednoczonych,  w  której  zawarte  s¹
cztery  ofertówki,  tak¿e  wszystkich  ofertówek  z  moimi  dokumentami  jest  razem  33.

Pod  wp³ywem   Ducha   Œwiêtego   jeszcze   raz   zaznaczê,   ¿e   ca³e   moje   odwieczne 
powo³anie    mo¿e    byæ    rozpatrywane    j e d y n i e   poprzez   pryzmat   Samego   Oblubieñca
Niebieskiego,   bo   przecie¿   On   prowadzi   je   i   nad  wyraz   ubagaca   duszê  m¹  tajemnymi
niepojêtoœciami  Swymi,  które  nie  maj¹  absolutnie  ¿adnego  odpowiednika  w  przemijaj¹cym 
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œmiertelnym  œwiecie,  które  podlega  pod  pojêcia  i  formy.

Na    zakoñczenie    pragnê    podziêkowaæ    z    ca³ego    serca    i   z   ca³ej   swej   duszy 
za   dotychczasow¹   c i s z ê    na    moje   duchowe   listy   nie   tylko   od   Ojca   Œwiêtego,  jak 
i   Waszej  Eminencji,  ale  równie¿  od  innych  duchownych  synów,   którzy  wchodz¹  w  sk³ad 
Episkopatu   Polski,   bo   ona   w   sposób   niewymowny   zdopingowa³a  mnie,   abym  w  Panu 
naszym    w   pokorze   dopracowa³a   i   dokoñczy³a   pisemn¹   czêœæ   Dzie³a   Jego   dla   dobra 
Koœcio³a  Jego  oraz,  aby  mog³a  wype³niæ  siê  wola  Jego  we  mnie.

Na  moje  duchowe  listy,   które   ostatnio   wys³a³am  dosta³am  jedynie  grzecznoœciow¹
i   w   pe³ni   satysfakcjonuj¹c¹   mnie   odpowiedŸ   z   Radia  Maryja,    ale   ojciec   T a d e u s z 
R y d z y k   to   jest   wyj¹tkowa   postaæ   i   wyj¹tkowy   autorytet,   tym   bardziej,   ¿e  jest  On
za³o¿ycielem  wyj¹tkowego   te¿   i   to   jeszcze   niezale¿nego   katolickiego   radia,   które   jest 
jedynym  ewenementem  na  skalê  œwiatow¹,   tak¿e   On   ka¿d¹   owcê   Bo¿¹   traktuje  bardzo 
powa¿nie,   dlatego   te¿   ma   takie   du¿e   efekty  w  swej  duszpasterskiej  pracy,   bo  On  jako
Kap³an  tysi¹clecia  w  ca³ej  pe³ni  wie,  ¿e  s³u¿y  tylko  Panu  naszemu  i  owcom  Jego.
 

Drogi  Kardynale,  obecnie   c i s z a   ju¿   zakoñczy³a  siê  i  nasta³a  pe³nia  na  dzia³anie 
w  Panu  naszym,   dlatego   te¿   oczekujê   nie   grzecznoœciowej   odpowiedzi,   bo   ona   mo¿e
przyjœæ   jedynie   od   duchownych,    do    których   kierujê   duchowe   pisma,    ale    rzeczowej 
i  konkretnej  odpowiedzi, i to jedynej, ¿e wszczêto proces badawczy mej nadprzyrodzonej misji, 
która  odwiecznie  zosta³a  zaplanowana  na  duszê  m¹ dla ratowania obecnej Sodomy i Gomory.

Z woli  Trójjedynego  Boga  jestem  bardzo  chora  i  w  ka¿dej  te¿  chwili  mogê  zasn¹æ
w  Nim,   dlatego   te¿   jestem  gotowa  na  zaœniêcie  w  Panu  swoim,  bo  przecie¿  wype³ni³am 
wolê  Jego,  tak¿e  dusza  moja  utwierdzona  na  Nim  czeka  z  utêsknieniem,  aby  móc  w Nim
przekroczyæ  próg  œmiertelnoœci  na  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ.

W  obliczu  zakoñczonej  mej  nadprzyrodzonej  misji,  oczywiœcie  tylko  pod  wzglêdem
pisemnym,   bo   przecie¿   jeszcze   ¿yjê   i   proces  jej  nie  zakoñczy³  siê,  spe³niam  wszystkie
wymogi,  aby  by³  otworzony  proces  badawczy  jej  w  Kongregacji  Nauki  Wiary.

Pragnê   zaznaczyæ,   ¿e  zgodnie  z  wol¹  Bo¿¹  wysy³am  równie¿  kopiê  listu  do  Ojca 
Œwiêtego   Benedykta  XVI - go,  jak  i  do  Nuncjusza  Apostolskiego  abp.  Celestino  Migliore,
które  s¹  nagrane  za  za³¹czonych  dyskietkach   oraz   duchowe  listy  do  Prymasa  Polski   abp.
Józefa  Kowalczyka,   Przewodnicz¹cego  Polskiego  Episkopatu   abp.  Józefa  Michalika,  kard. 
Stanis³awa  Dziwisza,  kard. Kazimierza  Nycza,  abp. Andrzeja  Dziêgi,  bp. Mieczys³awa Cis³o, 
ojca  Tadeusza  Rydzyka  i  Przeora  Jasnej  Góry  ojca  Romana  Majewskiego,  które  bez  trudu 
mo¿na  równie¿  odczytaæ  na  za³¹czonych  dyskietkach  CD - R,  które  s¹  takie  same. 

Pozdrawiam  Wasz¹  Eminencjê  w  Jezusie  Chrystusie !
            Szczêœæ  Bo¿e !

                                   Anna  Aniela  Flak
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