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Nast¹pi³a   pe³nia   czasu   wyznaczona   przez  Trójjedynego  Boga,   aby  moja  krzywda 

moralna   z   9. 10. 1985 roku   zwi¹zana  z  bezprawnym  nie  nadaniem  mi  stopnia  doktora  po
obronionej   3   miesi¹ce   wczeœniej   pracy   doktorskiej,   wysz³a   na   œwiat³o   dzienne   ca³ego
zniewolonego   œwiata,   aby   ona   nie   umar³a   wraz  z  moj¹  œmierci¹,  dlatego  te¿  u  schy³ku
swego   ¿ycia   pragnê   poinformowaæ   ca³¹   radê   tego  wydzia³u,   ¿e  skierowa³am  pismo  do 
Centralnej   Komisji   do   Spraw   Stopni   i   Tytu³ów,  która  ma  swoj¹  siedzibê  w  Warszawie 
(pismo  znajduje  siê  na  mej stronie internetowej w pasku nr. 36 )  o  ponowne  przebadanie  jej, 
a  w razie nie podjêcia ¿adnych kroków w tym tak wielkim bezprawiu z re¿imu komunistycznego 
skierujê  sprawê  do  s¹du.

Od  momentu  mojej  krzywdy moralnej przez 7 lat szuka³am ludzkiej sprawiedliwoœci po
urzêdach  do  tego  powo³anych,  ale  jako  córka  mi³osiernego  Zbawiciela  nigdy  nie  szuka³am 
s³usznych  prawd  w  niesprawiedliwych ludzkich s¹dach zwi¹zanych z tak wielk¹ bezprawnoœci¹ 
zainspirowan¹  przez  profesora  Aleksandra  Winnickiego,  a¿ przyszed³ moment w moim ¿yciu, 
¿e   w   ca³ej   pe³ni   zrozumia³am  w  Bogu,   ¿e  ofiara  z³o¿ona  na  O³tarzu  Bo¿ym,  która  jest 
fundamentem  wêgielnym  tak  wielkiego  Dzie³a  Bo¿ego,  które prowadzê za wstawiennictwem 
Niepokalanej  w  Chrystusie,  nigdy  nie  mo¿e  zmartwychwstaæ  za  ¿ycia  mego, tak¿e pokornie 
podda³am  siê  niewidzialnej  mocy  Bo¿ej,   która   tak   wiele   b³ogiej   niepojêtoœci   zes³a³a  na 
¿ycie  me,  o  czym  wiêcej  piszê  na  mej  stronie  internetowej  i  na  mym  profilu.

W  moim  odwiecznym  powo³aniu,  które skierowane jest do ca³ej ludzkoœci i wszystkich
nastêpnych  pokoleñ,  sterowana  jestem  Samym  Bogiem,   a   poniewa¿  us³ysza³am  g³os  Pana
mego,  ¿ebym  odezwa³a siê po raz ostatni do kompetentnych w³adz w sprawie moralnej krzywdy
mej,  aby  móg³  byæ  wype³niony  odwieczny  testament  Jego  wzglêdem  duszy mej, dlatego te¿ 
z  wielk¹  mi³oœci¹  i  pokor¹  wykonujê  wolê  Bo¿¹,  aby  mog³a  spokojnie  zasn¹æ  w  Bogu  na 
ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ. 

11.07.1985 r.   po  obronionej  mojej  pracy  doktorskiej  by³o  pe³ne  kworum  i  prof.  A. 
Winnicki  by³  na  g³osowaniu,  ale  nie  wzi¹³  udzia³u,  bo  twierdzi³,  ¿e  nie by³ na obronie i nie 
bêdzie g³osowa³, co jest formalnie niedopuszczalne, bo nawet, ¿eby wówczas g³osowa³ na  “nie”, 
to  od  razu  nadanoby  mi  stopieñ  doktora.   Natomiast   na   drugim  g³osowaniu,  które  odby³o 
siê  9. 10. 1985 r.,   a   na   którym  to  nie  by³o  moich  recenzentów,   poniewa¿  nie  zostali  oni 
powiadomieni  o  tak  wa¿nym  fakcie, komisja w zupe³nie innym sk³adzie wykona³a zamierzony 
plan pana Winnickiego, który wówczas bez zawahania g³osowa³ na “nie”,  aby przegraæ w swoim 
chwilowym  zwyciêstwie,  o  czym  on  nie  wiedzia³,  i  które  z  góry  wiedzia³am,  ¿e  po latach 
obróci  siê  przeciwko  niemu  czyli  wpad³  on  w  sid³a  utkane  przez  siebie  samego.
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Na  mojej  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  wszystko jest rozpatrywane w Œwietle 
Chwa³y    Bo¿ej   i   jest   zgodne   ze   œwiêtymi   prawdami   dogmatów   Bo¿ych,   dlatego   te¿
pos³uszna  poleceniom  Bo¿ym pragnê dowiedzieæ siê, jak¹ opiniê po drugim g³osowaniu napisa³
na  mój  temat  ówczesny  docent,  a  obecny  profesor  Juliusz  Chojnacki,  bo wówczas zliczaj¹c
g³osy  mog³am  równie¿  uzyskaæ  stopieñ  doktora,  gdyby  dwa g³osy wstrzymuj¹ce by³y liczone
po  50 %.  W  tym  pamiêtnym  dniu,  prof.  A. Winnicki  rzek³,  co  prawie  wszyscy  to  s³yszeli: 
“ napisz  odpowiednio,  ¿eby  nie  czepiali  siê  nas. ”   Wiêkszoœæ  panów  partyjnych  za  swoich
szczêœliwych czasów zawsze o swoich wrogach pisa³o  “ odpowiednio ”, a osoby zainteresowane 
nigdy  nie  wiedzia³y,  co  tam  jest  napisane,  jedynie wnioskowa³y po ich zachowaniu, co mogê 
to powiedzieæ z w³asnego doœwiadczenia,  dlatego  te¿ pragnê u schy³ku swego ¿ycia dowiedzieæ
siê  o  tych  wypisanych  potwornoœciach,  podaj¹c  te¿  to  do  wiadomoœci  publicznej.

Z   puntu   widzenia   ludzkiego    za    kadencji    pana   Winnickiego   wystawiam   temu
wydzia³owi  najni¿sz¹  notê  jaka  tylko  mo¿e  byæ,  natomiast  z  puntu  widzenia  Boskiego,  to
najwy¿sz¹,  bo  przecie¿  poprzez  moj¹  krzywd¹  moraln¹,  jak  i  te¿  nieustanne  nêkania  mnie
poprzez  s³owne  bicze,  najprzeró¿niejsze oszczerstwa  i  zastraszania czyli poprzez zastosowany
mobbing  w  stosunku  do  mojej  osoby  okreœlanej  przez  wielu  jako  wyrzutek  spo³eczeñstwa,
skoñczony   cz³owiek,   nie   rokuj¹ca   nadziei   naukowych,  bardzo  wzmacnia³am  siê  w  Bogu
wype³niaj¹c  wolê  Jego,  o  której  nikt  nie  wiedzia³. Pan Aleksander Winnicki niby wszystkich 
zna³,  bo  przecie¿  poprzez  swoich  œlepo  oddanych  mu  ludzi  wszêdzie  wtyczki  mia³,   a   tak 
naprawdê,  to  on  nie  zna³  mnie,  ani  te¿  nikt  nie  zna³  mnie  z  ca³ej  uczelni,   tak¿e  nikt  nie 
wiedzia³,  ¿e w wielkim ukryciu kontynuowa³am Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy
Trójk¹ta  Bermudzkiego,   do   którego  dusza  ma  zosta³a  odwiecznie  powo³ana,   a   które  jest
opracowane  w  Bogu  na  najwy¿szym  poziomie  naukowym,  jaki  tylko  mo¿na osi¹gn¹æ na tej 
ziemi,  i  ono  jest  nie  tylko  za  trudne,  ale  i  zupe³nie  obce  dla  zwyk³ych  œmiertelników.

Za  kadencji  profesora  pana  Aleksandra  Winnickiego,  który  tak naprawdê jako jedyny
wszystkiemu  jest  winien,   z  pomoc¹  mi³osiernego  Zbawiciela  oderwa³am  siê  od  mœciwoœci 
ludzkiej,  która  nie  ma  granic  i  wesz³am  w  niepojêt¹  rozkosz  Królestwa Niebieskiego, która
nie  ma  granic,  i dusza moja oœwiecona rozumem Samego Boga pojmowa³a i pojmuje niewielki
zakres  tajemnic  Jego,  które  s¹  jej  odwiecznie  s¹dzone,   dlatego  te¿  w  swoich  mistycznych
ksi¹¿kach   z  zakresu   teologii   duchowoœci   mistycznej,   których   jest   ju¿   26,  i   w   listach 
skierowanych   do   duchowieñstwa,   które   w   sumie   te¿  s¹  dodatkow¹  ksi¹¿k¹,   przekazujê 
wszystkie  niepojêtoœci  Bo¿e, które non - stop doœwiadcza dusza ma, aby oœwieciæ inne zb³¹kane 
owce,  i  aby  te¿  nikt  nie  pos¹dzi³  mnie  o  jakiekolwiek u rojenia, dziwactwa czy te¿, ¿e mo¿e 
mam  chor¹  g³owê  i  zwariowa³am,  albo  te¿,  ¿e  jestem niezrównowa¿ona psychicznie i nale¿ê 
do  jakieœ  sekty,  a  nawet  co  poniektórzy  roznosili  k³amstwa,   ¿e   nie   obroni³am  doktoratu, 
a wszystko to pad³o w³aœnie na tym wydziale, który by³ ostatnim moim miejscem pracy w Polsce.

W  ówczesnym  czasie  fale  otaczaj¹cych  mnie warunków nie rozbi³y i nie zatopi³y mnie 
w  odmêtach  tych  nieludzkich  warunków,  w  jakich  pracowa³am,  aby  mog³y  po latach wyjœæ
zamys³y  nienawistnych  serc  i  dusz,   jak  i  zamys³y  Boga  w  stosunku  do  duszy  mej.   Przez
tak  wiele  lat  znajdowa³am  siê  w  zasiêgu  destrukcyjnych  mocy  ludzkich  za  spraw¹ szatana, 
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dlatego   te¿   nie   by³a   pora   wyznaczona  przez  Kap³ana  Niebieskiego,  aby  likwidowaæ  z³a, 
jakie  dokona³o  siê   na   tym  wydziale  poprzez  ewidentn¹  zaplanowan¹  perfidn¹  akcjê  przez 
pana  profesora  Aleksandra  Winnickiego,  aby  skrzywdziæ mnie, ale tak naprawdê to jestem mu
bardzo  wdziêczna,  bo  ten  dzieñ  z  czasem  sta³  siê  dla  duszy mej najpiêkniejszym prezentem 
jaki  mog³a  ona  otrzymaæ  od  Niebieskiego  Oblubieñca,  bo  dziêki  temu osi¹gnê³am cel Bo¿y, 
uœwiêci³am  siê   i   jestem   zdolna  z  wielk¹  ³atwoœci¹,   moc¹  Bo¿¹  przemawiaæ  w  Bogu  do
ca³ej  ludzkoœci  w  sprawie  nadprzyrodzonej  misji  mej,  bo  jak  to  powiada  Œwiêty Grzegorz, 
trzeba  najpierw  wyæwiczyæ  siê  wewnêtrznie,  aby  bezpiecznie  wyjœæ  na  narody  œwiata. Przy 
okazji  dodam,  ¿e na moim profilu w dniu 27. 08. 2014 r.  w  artykule pt.: “ Profesor Aleksander 
Winnicki   ze   Szczecina ”,    podziêkowa³am    panu   A.  Winnickiemu   i   towarzyszom   jego,
¿e pomogli osi¹gn¹æ mi cel Bo¿y, i nawet podziêkowa³am im wszystkim w opinii, która znajduje
siê  w  internecie  przy  wydziale,   ale   jako  niewygodna  opinia  zosta³a  ona  ju¿  raz  usuniêta,
ale  jakiekolwiek  usuwania  nie  maj¹  sensu,  bo  œwiadectwa  mej  krzywdy moralnej w obecnej
dobie   czasu   jest   ju¿   niemo¿liwoœci¹   usun¹æ,   zniszczyæ   czy   te¿  spaliæ,  bo  to  wszystko 
“ zmartwychwstaje ”  ku  zaskoczeniu  mi³oœników  z³a.

Zdajê  sobie  sprawê  z  tego,   ¿e   jestem  nad  wyraz  niewygodnym  ¿ywym  œwiadkiem 
tej  omawianej  krzywdy  moralnej,  ale  skoro  z  woli  Pana  mego  nie  wykoñczono mnie przez 
zastosowany  mobbing  w  stosunku  do  mnie,  tak¿e  muszê  œwiadczyæ  nie tylko o du¿ej grupie 
pseudonaukowców   tego   wydzia³u,    którym    od    razu   wszystkim   przebaczy³am   i   ci¹gle
przebaczam,  ale  równie¿  o  nadprzyrodzonej  misji,  która  skierowana  jest  do ca³ej ludzkoœci, 
i   w   której  wyprzedzam  swój  czas,   bo   wykonujê   j¹   z   woli   Bo¿ej,   co   nie   mieœci  siê 
w  ramach  zwyczajnoœci,  ale  i  tak  wszystko  zostanie  doprowadzone  do  szczêœliwego  koñca 
i  przetrwa  na  wszystkie  pokolenia. 

K  Z   m e g o   d o k t o r a t u,   który  mia³  dobre  recenzje  powsta³o  wiele  plagiatów,
opublikowa³am  te¿  go  w  wersji  skróconej  w  s³ynnym  Ossolineum,   a   za   zrobiony  plagiat 
z  mojej  pracy  doktorskiej  “ wielcy ” naukowcy  dostali  I - wsz¹  nagrodê  Ministra.  Po  moich 
tak  licznych  pismach,   aby  przebadano  moj¹  krzywdê  moraln¹  jeszcze  raz,  to  w  koñcu  na 
odczepnego  skierowano  j¹  do  IMGW  w  Warszawie,  i  dokonano  w  tym  oœrodku  ponownie 
recenzji,  które  tym  razem by³y  superszkaluj¹ce,  i  których  nigdy  nie  otrzyma³am,  a dokonali 
tego: pan  Pruchnicki  i  Sadowski,  którzy  w  ówczesnym  czasie  byli  fizykami  i to docentami, 
a   przecie¿   to  jest   bezprawie,  bo  trzeba  by³o  powo³aæ  naukowców  ze  stopniem  profesora, 
i  to  geografów  z  dwóch  ró¿nych  naukowych  oœrodków,  ale  lepiej  by³o  dla nich skrzywdziæ 
mnie  jako  szarego  pionka  ni¿  na  wielkie  poœmiewisko  naraziæ  ca³¹  radê  wydzia³u  na czele 
“ z  wielkim  naukowcem ” profesorem  Aleksandrem  Winnickim. 

Nasta³a   pe³nia   czasu,   aby   te   wielkie   nieprawid³owoœci  zwi¹zane  z  nie  nadaniem 
mi  stopnia  doktora,  które  mam  bardzo  dobrze  udokumentowane,   zosta³y  jak  najwnikliwiej
przebadane  i  podane  do  wiadomoœci  publicznej,  tak¿e  sprawcy  mej  krzywdy moralnej stan¹ 
siê  wkrótce  s³awni  na  arenie  miêdzynarodowej.   Pragnê   dodaæ,   ¿e   bez   tego   fundamentu 
Bo¿ego  ca³a  moja  misja  by³aby  daremna,   i   by³oby  to  budowanie  na  piasku,  tak¿e wichry, 
burze  czy  te¿  deszcze,   które  nieustannie  przychodz¹  spowodowa³yby  upadek,  a  upadek ten 
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by³by  grzeszny,  ludzki  i  bardzo  wielki,  który  prowadzi  na  zatracenie  wieczne, jak to mo¿na 
wyczytaæ  w  Piœmie  Œwiêtym.   

Na  zakoñczenie  pragnê  dodaæ,  ¿e  w  dniu  tej  krzywdy  moralnej  prosi³am  Boga, aby
da³  mi  mocy  Swej,  abym  to  wszystko godnie w Nim prze¿y³a, i aby proporcjonalnie do mojej 
krzywdy  moralnej  by³o  te¿  przeogromnie  wielkie  odbicie  oraz,  ¿eby  ca³y  œwiat  dowiedzia³ 
siê  o  tej  krzywdzie,  która  jest  fundamentem  duchowego Dzie³a Jego, które prowadzê w Nim, 
i  Pan  nasz  po  tej  mojej  proœbie  od  razu  obieca³  mi  zwyciêstwo,   i   nie   ma   to   dla  mnie 
znaczenia   czy   to   dokona  siê  za  ¿ycia  mego  czy  po  œmierci  mej,  bo  ja  i  tak  jestem  nad 
wyraz  szczêœliwa  i  spokojna  w  Bogu o szczêœliwy koniec wszystkiego tego co na ziemi,  gdy¿ 
wiem,  co  czeka  duszê  m¹  za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci.  

Gdy  pracowa³am  na  tym  wydziale,  to  “ wielcy ” naukowcy  pe³ni  z³oœci i nieprawoœci
chcieli  zsun¹æ  mnie  po  pochy³oœci  z³a  i  g³upoty,  dlatego te¿  nêkano mnie nieustannie, abym
by³a  w  rozpaczy lecz za spraw¹ Boga przesz³am przez cierpienia czyœæcowe wbrew nieporadnej 
ciasnocie  wyobra¿eñ  i  s³ów  ludzkich,   aby   wkroczyæ   w   niepojête   dla   umys³u   ludzkiego 
prawdy  Bo¿e.   Moje   najszczêœliwsze  dni  na  tym  wydziale,   to   w³aœnie  te  w  najwiêkszych 
cierpieniach,   i   pocz¹tek   tego   niebiañskiego  szczêœcia  datuje  siê  od  tego  momentu,  kiedy 
wszyscy  odsunêli  siê  ode  mnie,  i  tych  krzy¿owych  dni  nie  zamieni³abym  na  nic,  bo  w tej 
ciemnej  nocy  by³am  z  Chrystusem,  w  Chrystusie  i  pracowa³am  dla  Chrystusa.

Na  marginesie  dodam,  ¿e  o  mojej  nadprzyrodzonej  misji,  a  zarazem  o fundamencie
jej  czyli  o  mej  moralnej  krzywdzie  z  9. 10. 1985 roku  wiedz¹  ju¿  wszystkie kurie w Polsce,
Watykan,  Nuncjatura  w  Waszyngtonie  i  w  Polsce,  wszystkie  media  w  Polsce,  i wa¿niejsze 
zagraniczne,  jednostki  naukowe  ze  Stanów  Zjednoczonych i Kanady,  pod auspicjami którymi
bra³am  udzia³  w  rejsach  naukowych  w  1992  i 1993 roku,   wiele   oœrodków   polonijnych  na 
œwiecie,  wielu  znanych  polityków  w  Polsce  ze  wszystkich  ugrupowañ  politycznych, ... czyli
jak  widaæ  obietnica  Boskiego  Odkupiciela  zaczyna  powoli  spe³niaæ  siê,   a   spe³ni   siê   ona 
w   ca³ej   pe³ni,    gdy    bêdzie    otworzony  przewód   badawczy   nadprzyrodzonej   misji   mej
w   Kongregacji   Nauki   Wiary   w   Watykanie,  co  równoznaczne  by³oby  to  z  wype³nieniem 
woli  Pana  mego  w  stosunku  do  duszy  mej. 

Na   mojej   stronie   internetowej   znajduje  siê   ten   list   w   pasku   numer  37,   a   list 
skierowany   do   Centralnej   Komisji   do   Spraw   Tytu³u   Naukowego   i   Stopni  Naukowych
w  pasku  numer  36,   o   czym   wy¿ej   wspomnia³am,  natomiast  list  do  IMGW  z  Warszawy
w  pasku  numer  38.  W  tym  samym  czasie  wys³a³am  równie¿ duchowy list do Ojca Œwiêtego
Franciszka,  który  zawarty  jest  w  pasku  numer 34,  jak  i  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary 
kard. Gerharda Ludwiga Müllera  w  pasku  numer 35,  informuj¹c Ich o dalszych moich krokach 
w  Dziele  Niebios,  które  z  wielkim  namaszczeniem  prowadzê  w  Bogu,  i  w  którym jedynie 
w  ca³ej  pe³ni  mogê  spe³niæ  siê. 

           Szczêœæ  Bo¿e !

         Anna  Aniela  Flak
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