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Za niewygodn¹ prawdê ca³y czas jestem banowana

Po  moim  bardzo  mocnym  komentarzu  z  14.03.2020 r.,   który  umieœci³am  na  profilu
@RadioMaryja dosta³am sta³ego bana(You’re blocked, You can’t follow or see @RadioMaryja’s 
Tweets. Learn more),  który  widnieje  na  moim  profilu,  gdy  naciœnie  siê  “ Tweets & replies”,
a   treœæ   jego   brzmia³a:  � Dobrze  by³oby,  aby  rz¹d  PiS-u  by³  równie¿  pionierem  w  walce
z  zamykaniem  klinik  aborcyjnych,  które  jak  widaæ  wcale  tym  lemingom  nie przeszkadzaj¹,
bo  przecie¿ realizuj¹ trendy aborcyjnego euroko³chozu.   Rozg³oœnia  @RadioMaryja  popiera
ca³y  czas  PiS,   który   funkcjonuje  w  oparciu  o  kompromis  aborcyjny,  dlatego  te¿  w  wielu
komentarzach  piszê  negatywnie  o  rz¹dz¹cej  partii,   bo   przecie¿  jestem  w  pe³ni  za  prawd¹
i  ¿yciem,  tak  jak  @mir_piotrowski,   na   którego   bêdê   g³osowaæ,   dlatego   te¿  sta³am  siê
niewygodna  dla  tych  mediów.   Poza   tym  od  pocz¹tku  marca  br.  na  niektórych  katolickich 
profilach  piszê  ju¿  otwarcie  o  nadprzyrodzonej  misji  mej,  co  jest  szokiem  dla  wielu  ludzi
w³¹cznie  ze  zmys³owymi  kap³anami,  którzy  ju¿  prawie  15 lat  milcz¹  na  Dzie³o Bo¿e, które
w  Bogu   i   tak   w  niewielkiej  namiastce  wyprowadzi³am  poprzez  moj¹  stronê  internetow¹. 
Za  niewygodn¹  prawdê  ca³y  czas  jestem  banowana nie tylko przez lewicowo-liberalne media,
ale  równie¿  katolickie,   które   nak³adaj¹   mi   kaganiec   milczenia   i   pragn¹   wywaliæ  mnie
z  przestrzeni  internetowej,  a  jak  im  nak³adaj¹  bany  na  niewygodne  sprawy,   to  nag³aœniaj¹
na  najprzeró¿niejsze  sposoby. 

W   zwi¹zku   z  blokowaniem  moich  niewygodnych  komentarzy  nawet  na  katolickich
mediach  o  swojej  nadprzyrodzonej  misji  bêdê  pisa³a  jak  dot¹d  na  internetowej  stronie mej, 
któr¹    mam   na   innej   p³aszczyŸnie   i  nikt  mi  jej  nie  rozwali  oraz  na  moim  twitterowym
koncie,  jedynie  tylko  w  wyj¹tkowych  sytuacjach  odezwê  siê  o  niej  na  katolickich mediach. 
Dajê   w   Bogu   duchowe   œwiadectwo    ¿ycia   mego  i  skoro  wysz³am  na  narody  œwiata,  to 
przecie¿  nie  sama  od  siebie,  tylko  na  polecenie  Z b a w i c i e l a,  który  rzek³ mi, ¿e jeszcze 
trochê  jestem  potrzebna  tej  grzesznej  ziemi  zanim  zabierze  duszê  m¹  na  sta³e  do  Siebie.  

  
Kap³ani  odpowiedzialni  za  przesy³ki  do  dwóch  Papie¿y  zarówno  Benedykta XVI-go,

emeryta,  jak  i  Papie¿a  Franciszka  latami  olewali  moje  przesy³ki  nie  dostarczaj¹c je do tych
dwóch  adresatów,  a  Kongregacja  Nauki  Wiary  widz¹c takie wielostronicowe listy i do³¹czane
p³yty  kompaktowe  CD - R,   na   których   w   programie  PDF  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Bo¿e 
traktowa³a   to   wszystko   jako   n a j g o r s z e   o d p a d y,   tak¿e   nie   by³o   ¿adnej   reakcji, 
a  gdy  ju¿  na  sta³e  wycofa³am  siê  po  52 - tej  drugiej  wysy³ce  do  Watykanu,  to  byli pewni, 
¿e  maj¹  mnie  z  g³owy,  bo  rozpatrywali  to  wszystko  w  zmys³owym  duchu  swym. Wszyscy 
ci   co   olewali  duchowe  przesy³ki  me  wraz  z  wieloma  kap³anami  z  @EpiskopatNews,  do 
których  wysy³a³am  duchowe  Dzie³o  Niebios  nie  przewidzieli,  ¿e  jeszcze  trochê nag³oœniê je 
na Twitterze,  co  jest nie po ich myœli,  bo  to  ich  wszystkich   k o m p r o m i t u j e   na   arenie 
ca³ego  œwiata.  Moja  nadprzyrodzona  misja  wykracza poza zdolnoœæ zrozumienia przeciêtnego 
cz³owieka,   tak¿e   nikt  nie  sprowokuje  mnie  do  bezmyœlnych  rozmów  z  niekompetentnymi
osobami,  które  nie  maj¹  prawa  zabieraæ  g³osu  skoro  nie  znaj¹  siê  na duchowych sprawach.
P r a g n ê    zaznaczyæ,   ¿e   pomimo  banowania  mnie  i  nawet  gdyby  taka  sytuacja  nast¹pi³a 
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ca³kowi t e  g  o      zbanowania  mnie  przez  media,   które  id¹  za  przyk³adem  @Abp_Gadecki.ego, 
który  na  sta³e  zbanowa³  mnie,   to   i   tak  nie  ma  to  ju¿  ¿adnego  znaczenia,  bo  w  Boskim 
Dziele  Pana  naszego,   które   przesi¹kniête  jest  bogactwem  Ewangelii  Jego  niemo¿liwa  jest 
jakakolwiek  ingerencja  ze  zniewolonego  œwiata,  tak¿e  nie lêkam siê trudnoœci jakie spotykaj¹ 
i  jeszcze  spotkaæ  maj¹  mnie  w³¹cznie  z niezrozumieniem misji mej przez niedoœwiadczonych
i  nieuduchowionych  kap³anów,  bo  to  wszystko  jest  wpisane na sta³e w odwieczne powo³anie 
me,  które  ma  obudziæ  i  odmroziæ  sumienia  zagubionych  i  zatwardzia³ych  owiec  Bo¿ych.

Ca³a   nadprzyrodzona   misja   ma  zrodzi³a  siê  w  Bogu  i  ona  bezpoœrednio  pochodzi
tylko  od  Niego  i  wszystko  przekazujê  nie  na  polecenie  @Abp_Gadecki.ego  i  poprzednika
jego abp. Józefa Michalika,  którzy  jakby  mogli  to pewnie wsadziliby mnie do domu wariatów,
tylko  na  polecenie  Samego  Wszechmog¹cego,   a   dokonywa³o   siê   to   we  mnie  latami  nie
tylko   w   twierdzy   duszy   mej,  kiedy  by³a  ona  w  ciele,  ale  i  poza  cia³em,  kiedy  w  Bogu
opuszcza³a  czasoprzestrzeñ.   Latami   w   milczeniu,  pokorze  i  na  modlitwie  przelewa³am  na
ekran  komputerowy  swoje niezwyk³e ¿ycie duchowe, które na wskroœ przepe³nione jest Boskim
Oblubieñcem,   a   kiedy   ujawni³am   siê   z  duchowym  Dzie³em  Bo¿ym,  to  duchowni  od  lat
milcz¹  na  czele @Pontifex_pl  maj¹c  te¿  za  nic  moje  tak  liczne  duchowe  publikacje, które
umieszczam  na  internetowej  stronie  mej  od  1.10.2019 roku.

W   duchowej   modlitwie   poprzez   prawdê   i   czyn  wysz³am  z  w³asnych  ograniczeñ, 
jak  i  grzechów  swych,  aby  ul¿yæ  w  mêce  Ukrzy¿owanemu,   który   przecie¿   objawia  blask 
nieskoñczonego   mi³osierdzia   Swego   poprzez   misjê   m¹,   któr¹  przeznaczy³  na  tak  trudne 
czasy,   w   zwi¹zku   z   czym   nie   mogê  w  Chrystusie  milczeæ,  jakby  to  pragnêli  zmys³owi
kap³ani,   bo  wówczas  nie  broni³am  prawdy  Bo¿ej  i  nigdy  te¿  nie  nadawa³abym  siê  do  tak 
wielkiego  Dzie³a   Bo¿ego,  które  ma  wstrz¹sn¹æ  wszystkimi  narodami œwiata.  Na umi³owany 
szczyt  mistycznej  Góry  Karmel  pod¹¿am  nie  za  radami  na  pó³ gwizdka ksiê¿y, lecz poprzez
w i e d z ê,    która    zawarta    jest    w    Piœmie   Œwiêtym,   dzie³ach   ascetyczno - mistycznych 
i  poprzez  doœwiadczenia  mistyczne,   dziêki   którym   dusza  ma  by³a  obdarzana  przez  Boga, 
tak¿e  za  spraw¹  Nieskoñczonego  dusza  ma  wesz³a  w  najwiêksze  poznanie mistyczne, które 
znajduje  siê  poza  nasz¹  zmys³owoœci¹,  poza  naszym  rozumem.

Nie  pójdê  na  ¿adne ustêpstwa ze zmys³owymi kap³anami, bo ja mam zadowoliæ jedynie
Najœwiêtszego,  który  nieustannie  przygotowywa³  mnie  do  nadprzyrodzonego  zadania Swego
poprzez  s³owa,  widzenia  w³aœciwe,  objawienia  i  poznanie  prawd  Swych   oraz   wprowadza³
duszê  m¹  w  pozanaturalny  obszar  Królestwa  Swego.   Od    wewn¹trz  duszy  swej  otwieram 
drzwi  poznania  tajemnic  Bo¿ych,  i  w  wyniku  dzia³ania Bo¿ego skupiam i zbieram wszystkie 
si³y,  w³adze  i  po¿¹dania  duszy:  duchowe  i  zmys³owe,  aby wydaæ owoc z Winnicy Królestwa 
Niebieskiego.   Bêdê   pisa³a   o   ¿yciu  duchowym,  tak  jak  pisali  to  wielcy  œwiêci,  tak¿e  nie
umilknê  w  Oblubieñcu  Niebieskim,  który wielokrotnie mówi³ mi, ¿ebym pisa³a do koñca ¿ycia
swego.   Coraz   ciê¿ej   pisze   siê   mi   o   tak   niepojêtych  i  wprost  przeb³ogich  s³odkoœciach
Trójjedynego  Boga,  ale  skoro  piszê  pod  natchnieniem  Umi³owanego,  który  wys³a³  mnie do
ca³ej  ludzkoœci,   abym   za   pomoc¹  swojej  nadprzyrodzonej  misji  uleczy³a  ca³y  zniewolony 
œwiat,  to  przez  mêkê  i  krzy¿  Jego  zwyciê¿ê  w  Nim.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak
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