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44  komentarze  dedykowane  ca³emu  zniewolonemu  œwiatu 

Te  poni¿sze  44  komentarze  przygotowane  w  Bogu  na  ró¿ne tematy dedykujê ca³emu 
zniewolonemu  œwiatu,  które  na  pewno  nie  by³yby  przyjête  przez  wiele  mediów nie tylko na
YouTube,  bo   przecie¿  one  pisane s¹ w duchu praw naturalnych i Bo¿ych broni¹ce prawdziwej
demokracji,  i  uderzaj¹ce w najprzeró¿niejsze zwyrodnieniowe ideologie,  które promuj¹ kulturê
ob³udy,  k³amstwa  i  œmierci.   Czas  umieszczania  moich  komentarzy  na  wszystkich  mediach 
definitywnie  zakoñczy³  siê,   a   przyspieszenie   tego   procesu   nast¹pi³o,   dziêki  mediom  nie 
tylko  mêtnego  nurtu,  bo  nawet  w  prawicowych  te¿ znajduj¹ siê niekompetentni moderatorzy, 
którzy  w  zmys³owym  duchu  swym  dopuszczaj¹  jedynie œwieckie komentarze niejednokrotnie 
nasi¹kniête  g³upotami  i  wulgaryzmami,   tak¿e   nawet   nie  mog³am  w  pe³ni  broniæ  naszego 
Rz¹du  wybranego  w  demokratycznych wyborach. To przyspieszenie zakoñczenia umieszczania 
moich   komentarzy   na   youtube   w   rzeczy  samej  by³o  umi³owan¹  wol¹  Bo¿¹,   bo  obecnie
za   wstawiennictwem   Ró¿y   Duchowej  Maryi  wesz³am  w  Chrystusie  w  wy¿szy  i  zupe³nie 
inny  szczebel  realizowania  duchowego  Dzie³a  Niebios,   aby   móg³  wype³niæ  siê  odwieczny 
testament  Stwórcy  wzglêdem  duszy  mej. 

 1. K Na  tym  zdestabilizowanym,  totalitarnym  œwiecie,  gdzie  cz³owiek nieprawy gotuje tylko
z³o  i  topi  siê  w  burzliwej  topieli  grzechów,  jak  to  powiada  nam Pismo Œwiête pamiêtajmy,
¿e  Pan  nasz  jest  zawsze  z  nami,  nawet z najgorszymi grzesznikami, którzy poch³oniêci przez
burzliwe  fale  zniewolonego  œwiata,  pozbawieni  wolnoœci  ducha  doznaj¹  wstrz¹su  na  dobro
jakie  pe³nione  jest  przez  prawe  owce  Bo¿e,  dlatego  te¿  ich  m¹droœæ i wiedza, która nie jest
zawarta  w  Bogu  prowadzi  ich  na  manowce.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 

2. K Z   takimi   nicponiami   i   draniami  liberalno - lewackimi,  którzy  ¿yj¹  w  niesamowitych
zniewoleniach  pragn¹c  jeszcze  narzuciæ  je  ca³emu  œwiatu,   to   mo¿na   dostaæ  skrêtu  kiszek
wraz  z  wymiocinami,  i  cz³owiek  zmuszony  by³by  siedzieæ na sedesie maj¹c przed sob¹ kube³
na  nieczystoœci,  aby  te  plugastwa  nie  rozprzestrzeni³y siê na bliŸnich, tak¿e z takimi prawami
i  dzia³aniami  b³aznów  od  szeœciu  króli,  to  wskazane  s¹  wychodki, ale jedynie tylko dla tych 
hipokrytów,  z  którymi  oczywiœcie  prawe  owce  Bo¿e  nie chc¹ mieæ nic do czynienia. Szczêœæ
Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  

3. K Pan   Schetyna   czy   te¿    Petru,   jak   i   ich   pobratymcy   przebywaj¹  w  niesamowitych
zniewoleniach,  w  zwi¹zku  z  czym uzale¿nieni s¹ od tych ideologicznych zniewoleñ, w których
zagubili siê,  a  maj¹c  takiego egzorcystê jak pan Donald Tusk, Thorbjorn Jagland, Jean - Claude 
Juncker  czy  te¿  pani  Angela  Merkel  to  wiadomo,  ¿e z nimi odzyskali ufnoœæ w ¿ycie jedynie
wed³ug  dekalogów  kultury  ob³udy,  k³amstwa  i  œmierci.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak

4. K Komitet  ob³udnych  demagogów  (kod)  otwarcie  nawo³uje  do  destabilizacji  kraju, tak¿e
ci  poplecznicy  ³amania  podstawowych  praw  ludzkich  pragn¹,  aby  naród zidiocia³ i zni¿y³ siê
do  ich  ograniczonego  poziomu,   gdzie  np.  pan  Petru  jest  g³upszy  od  Schetyny  czyli  jeden
g³upszy  jest  od  drugiego.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 
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5. K Pani  Kopacz niesamowicie zb³¹dzi³a w swoim doczesnym pielgrzymowaniu, przez co sta³a
siê  nad  wyraz  nikczemna,  bo przecie¿ postêpuje jedynie z prawem liberalno - lewackim, maj¹c
za  nic  Prawa  Pañskie,  tak¿e  z  tak¹  sodomitk¹  nigdy  ¿adna dzia³alnoœæ polityczna nie bêdzie
s³u¿y³a  dobru,  ani  te¿  sprawiedliwoœci  tym  bardziej,  ¿e  jako  pseudolekarz  nie  szanuje  ona
godnoœci  ludzkiej  od  samego  poczêcia do naturalnej œmierci. Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela Flak

6. K Na    ca³ym   zniewolonym   œwiecie   lewacy   i   libera³owie  maj¹  swoje  zwyczaje,  które
podporz¹dkowane  s¹  ich  prawom,   tak¿e   oni  nie  anga¿uj¹  siê  w  ¿adne  dobre  zmiany,  ani
te¿   w   dochodzeniu   niewygodnych   spraw,   i  pod  ich  panowaniami  nie  da  siê  nic  zrobiæ,
w  zwi¹zku  z  czym wszelkimi sposobami mamy odcinaæ siê od tych zatrwa¿aj¹cych ich dzia³añ,
które  nios¹  zag³adê  dla  bliŸnich.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak   

7. K Jak  mo¿na  dok³adnie  dowiedzieæ  siê  z  jawnych  Ÿróde³,   ¿e   wielu  cz³onków  komitetu
ob³udnych  donosicieli  (kod)   by³o   dawnymi   funkcjonariuszami  by³ej  komunistycznej  tajnej
policji,   tak¿e   tacy   eksperci  zdolni  s¹  jedynie  do  wysadzenia  w  powietrze  naszego  rz¹du,
aby   tylko   mo¿na   by³o  siê  p³awiæ  w  zwyrodnieniowych  wspó³czesnych  ideologiach,   które 
nacechowane  s¹  k³amstwami  i  œmierci¹.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak              

8. K W  ca³ej  zniewolonej  Unii  Europejskiej  eksperci  liberalno - lewaccy  g³ówkuj¹ siê jak to
rozwaliæ  prawdziw¹  demokracjê  w  Polsce ?,  aby  j¹  ubezw³asnowolniæ, bo przecie¿ musi ona
kierowaæ  siê  jedynie  decyzjami  nie  swoimi  lecz  swoich  s¹siadów,  którzy postawili na swoje
zyski,   co   wszystko   tak  bardzo  by³o  popierane  przez  poprzedni  zniewolony  rz¹d.  Szczêœæ
Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  

9. K Nasi   anarchiœci   lewicowo - liberalni   koñcz¹  ka¿dy  dzieñ  swój  w  stanie  wojny, tak¿e
z  takimi  egoistycznymi  ludŸmi,  którzy  s¹  s³abi  na  duchu  swym mo¿emy jedynie tylko wejœæ
w  ska¿one i  zapomniane  pastwiska,  na  których  czeka  nas  tylko  cierpienie  i opuszczenie, bo
przecie¿   tam   nie   dochodz¹   promienie   dobroci  i  jakiejkolwiek  sprawiedliwoœci  ze  Ÿróde³ 
Pana  naszego.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak   

10. K Poprzednia    lewicowo  -  liberalna   w³adza   rozwala³a   stocznie,   kopalnie,   energetykê
i  wszystko  to  co  siê  da³o,  aby  zadowoliæ  pani¹  Merkel  i  jej pobratymców, a poniewa¿ nasz
rz¹d  idzie  w  przeciwnym  kierunku,  aby  to  wszystko  naprawiæ,  w  zwi¹zku  z  czym  totalna 
opozycja   z   samymi   kretynami  maj¹ca  do  pomocy tuby  propagandowe  pragnie  za  wszelk¹
cenê  zniewoliæ  nasz  kraj,   dlatego   te¿   nie   daj¹   oni   spokoju   rz¹dz¹cym.  Szczêœæ  Bo¿e ! 
Anna  Aniela  Flak 

11. K Z  tak¹  totaln¹  opozycj¹  ciê¿ko  jest  wyjœæ  ze skrajnego ich poprzedniego urzêdowania,
bo  mimo,  ¿e  ten obecny rz¹d leczy rany demokracji, ale jak widzimy napotyka na niemi³osierne
k³ody  ze  strony  wspó³czesnych  targowiczan,  którzy  najwyraŸniej pragn¹ zaj¹æ koryto w³adzy,
tak¿e  z  takim  dnem  ludzi  mamy  do  czynienia,   którzy   do   pomocy  maj¹  zacietrzewionych
hejterów,   dlatego  te¿  z  takimi  motorami  zniewolenia  daleko  siê  nie  zajedzie,  najwy¿ej  do
szamba  lewicowo - liberalnego.  Szczêœæ  Bo¿e ! Anna Aniela Flak 
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12. K Kabaretowa,  a  zarazem  targowiczañska  opozycja  na  czele  z  panem  Petru  i  Schetyn¹
najlepiej   czuje   siê   jak   wiele   zamieszania   narobi  w  rz¹dowych  dzia³aniach,  i  jeszcze  na
dodatek  s³ownie  dowali  niewygodnym  bliŸnim  czyli  dno,   które   charakterystyczne   jest  dla
anarchistów  tego  œwiata.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 

13. K Sodomici   liberalno  -  lewaccy   na   swoich   sodomistycznych   salonach   zniekszta³caj¹
prawdziw¹  demokracjê  maj¹c¹  na  celu  za  wszelk¹  cenê,  nawet  przy  u¿yciu  si³y obronê ich
partykularnych  interesów,  co  wszystko  to  dzieje  siê  kosztem  dobra  ca³ego  narodu.  Szczêœæ 
Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 

14. K ¡ Dla  Jezusa  wszystko jest mo¿liwe.  Jezus zazna³ najbardziej negatywnych doœwiadczeñ
w  dziejach:  by³ zniewa¿any, by³ odrzucony i zosta³ zabity. A Jezus moc¹ Bo¿¹ zmartwychwsta³.
On  mo¿e  uczyniæ  w  ka¿dym z nas to samo, z ka¿dym doœwiadczeniem negatywnym ¢  (Ojciec
Œwiêty  Franciszek ).  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  

15. K ¡ Zatem  tak¿e  poœród  nies³ychanych  katastrof  Jezus  chce  pokazaæ  swoj¹ wielk¹ moc,
niezrównan¹  chwa³ê (por. £k 21, 27) i potêgê mi³oœci, która przed niczym siê nie cofa, ani przed
wzburzonym  niebem, ani przed ziemi¹ stoj¹c¹ w ogniu, ani te¿ przed rozhukanym morzem. Bóg
jest  od  tego  silniejszy.  To  przekonanie  daje  wierz¹cym  spokój,  odwagê i moc do wytrwania
w  dobru  w  obliczu  najgorszych  przeciwnoœci ¢  (Ojciec  Œwiêty  Franciszek).  Szczêœæ  Bo¿e !
Anna  Aniela  Flak 

16. K ¡ Pan  Jezus  jest  nie  tylko  zwieñczeniem  ziemskiej  pielgrzymki,  ale  jest  stale obecny
w  naszym ¿yciu: jest zawsze przy nas, zawsze nam towarzyszy; dlatego, gdy mówi o przysz³oœci
i  przenosi  nas ku niej, zawsze celem jest przywieœæ nas z powrotem do teraŸniejszoœci ¢ (Ojciec
Œwiêty  Franciszek ).  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 

17. K Wspó³czeœni  sodomici  rozmi³owani w rozporkowych sprawach przewa¿nie pos³uguj¹ siê
najgorszym  rynsztokowym  jêzykiem,   i  w  tym  swoim  liberalno - lewicowym  ciemnogrodzie 
be³gocz¹  o  plugastwach  swych  nie  dopuszczaj¹c  przy tym prawe wypowiedzi do wiadomoœci 
publicznej  twierdz¹c,  ¿e  to  powinno  byæ  jedynie  wyk³adane w zakrystii koœcio³a, bo przecie¿
najlepiej  im  siê  ¿yje  na  ³onie najgorszych plugawych œmieci w tej kulturze k³amstwa i œmierci.
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  
 
18. K Masoni  liberalno - lewaccy,   którzy  tak  bardzo  przeœladuj¹  niepoprawnych  politycznie
wprowadzili  ludzkoœæ  w  tak  wielki  kryzys  moralny,  geopolityczny i ekonomiczny bawi¹c siê
ciemiê¿eniem  niewygodnych  bliŸnich,  którzy  w  wielkim  utrudzeniu i opuszczeniu nie zawsze
mog¹  sprostaæ  nêdzy,  chorobom,  brakiem  mieszkania  i  wszelkim wyzyskom. Szczêœæ Bo¿e !
Anna  Aniela  Flak  
 
19. K Radyka³owie  liberalno - lewaccy  rozmi³owani  w  niesamowitych  niesprawiedliwoœciach
opatruj¹  rany  ofiarom  za  pomoc¹  swoich  praw  mówi¹cych  o  przedawnieniu, chocia¿ ma siê
niezbite  dowody  na  uczynione  krzywdy,  przy  ¿yj¹cych  nawet  œwiadkach,  tak¿e  oni potrafi¹ 
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odpowiednio  opatrzyæ  te  zwyrodnieniowe,  nadszarpane  i  otwarte  rany  maj¹c te¿ zatrzêsienie
pseudoprawników  w  swoim  systemie  s¹downictwa,  który  jest  jedn¹  wielk¹  zgnilizn¹, jak to
zauwa¿y³o  ju¿  wielu  prawych  ludzi.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 

20. K B³aznowie   od   ewangelii  szeœciu  króli  za  nic  maj¹  prawo  do  ¿ycia  od  poczêcia  do
naturalnej  œmierci  czy  te¿  ma³¿eñstwo,  rozumiane  jako  zwi¹zek  kobiety i mê¿czyzny,  tak¿e
z  takimi  hipokrytami  i  fanatykami  najprzeró¿niejszych  zwyrodnieñ,  to  mo¿na jedynie pl¹saæ
siê  do  woli  w  smrodku  diabelskiego  ³ajna.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 

21. K Nasza   totalna  opozycja  wyspecjalizowana  w  szkalowaniu  dobrego  imienia  tak  wielu
prawych  ludzi  z  naszego  rz¹du  praktycznie  bez ¿adnej kontroli robi to dalej, tak jak przedtem
za   czasów   ich  panowania  równie¿  nie  by³o  ¿adnej  kontroli  w  najprzeró¿niejszych  aferach
i w ich z³ych dzia³aniach,  które  w  niewielkim  stopniu  wychodz¹  obecnie,  ale  to  jest  jedynie
czubek  góry  bezprawia,  któr¹  nam  fundowali  zacietrzewieni  lewacy  i  libera³owie.   Szczêœæ 
Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 

22. K Przedstawiciel  komitetu  ob³udnych  demokratów  pan  Kijowski  jako  kot kabaretowego
komitetu   wraz   z   gabinetem   cieni   czyli  inaczej  mówi¹c  gabinetem  cwaniaków  rozstawili
razem  swoje  liberalno - lewackie  sieci,  aby  mo¿na  z³owiæ  w  nie  jak  najwiêcej ludzi, którzy
przebywaliby   w   ich   burzliwym   œwiecie   odmêtów  przepe³nionym  ekskrementami  sodomii
nafaszerowanymi  fa³szywymi bogactwami, sektami i bo¿kami. Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela Flak 

23. K Nasi  bracia  i  siostry  z  totalnej  opozycji  zadaj¹  niesamowite rany demokracji zrywaj¹c
jakiekolwiek    wiêzi    prawdziwego    pokoju    i    sprawiedliwoœci,    tak¿e    naprawianie   tych
niesamowitych  targowiczañskich  okropnoœci  idzie  bardzo  opornie,   bo   przecie¿  pobratymcy
z³a  z  Unii  Europejskiej pragn¹ zniewolenia w naszym kraju, tak jak zniewolony jest Europejski
Trybuna³  Praw  Cz³owieka.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 

24. K Za   rz¹dów   koalicji   rz¹dowej  PO - PSL   wszyscy   jej   pobratymcy   w   wyszukanych 
uprzejmoœciach  tzw. kurtuazyjnych nad wyraz podskakiwali sobie wzajemnie do oczu, a obecnie 
ich   pozycja   w   du¿ym   stopniu   jest   zneutralizowana,   a  nawet  wyeliminowana,  tak¿e  nie
przebieraj¹c   w   œrodkach  d¹¿¹  do  okresu  panowania  swego  podpalaj¹c  nieustannie  Polskê.
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 

25. K Od  przegranych  wyborów  nasza  antypolska  opozycja jest w nieustannym pop³ochu,  bo
przecie¿   dobrze   zdaje   sobie   ona   sprawê   z   tego,   ¿e  jej  okres  œwietnoœci  zakoñczy³  siê
w  komfortowych  prezbiteriach, które pozbawione s¹ oznak jakiejkolwiek religijnoœci, poniewa¿
s¹  to  prezbiteria  konsumpcji  i  pieni¹dza.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 

26. K Politykierzy  liberalno - lewaccy  nieustannie  atakuj¹  rz¹d  wybrany  w demokratycznych
wyborach,  bo  oni  pragn¹,  aby  wszystko  dzia³a³o  na  ich  zniewolonych zasadach czyli pragn¹
unicestwiæ prawdziw¹ demokracjê, aby w ich sodomistycznych szambach mo¿na by³o nagminnie
zniewa¿aæ  godnoœæ  osoby  ludzkiej.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  
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27. K Fanatycy  wspó³czesnych  zwyrodnieniowych  ideologii na czele z panem Schetyn¹,  Petru
i  pani¹  Kopacz  stali  siê  fa³szywymi  prorokami  dla  dobrych  zmian  w  Polsce,  tak¿e  z  nimi
to  tylko  mo¿na  przebywaæ  w  wiêzieniach  liberalno - lewackich, które przez nich nazywane s¹
nowoczesnymi  owczarniami,  które  wiadomo,   ¿e   nie  s¹  ¿adnym  schronieniem  dla  prawych
owiec  Bo¿ych,  tylko  istnym  piek³em.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 

28. K “ Wielcy ”  tego  œwiata  pragn¹  byæ  bramami nowoczesnego ¿ycia, które w rzeczy samej
jest  zwyrodnieniowym  ¿yciem,  w  którym  w lêkach i nicoœciach nie sposób dzieliæ siê dobrami
z  bliŸnimi,  tak¿e  w  takich  mrokach  zgni³ego  genderyzmu  i  innych  wypaczeñ mamy jedynie
pseudoraj  w  tym  relatywistycznym  œwiecie.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak   

29. K Dawniej  prawdziwi  patrioci  za  cenê  ¿ycia  swego  walczyli  o  wolnoœæ  naszego  kraju,
a  obecnie  totalna  opozycja  swoim  haniebnym  œwiadectwem  zmusza  naród  do  przymusowej
sekularyzacji,  abyœmy  razem  z  nimi  siedzieli  na  tronach  kiblowych  czy  te¿ wychodkowych 
upajaj¹c  siê  zniewolonymi  ideologiami,   za   które   ju¿   w   tym   ¿yciu   otrzymamy   wieniec
z  klozetowej  muszli  na  uciechê  szatana.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 

30. K Wielk¹  jest  sztuk¹  prowadziæ  dialog z tymi,  którzy w jawny sposób czyni¹ z³o naszemu
krajowi,  ale  przecie¿  oni  nie  s¹  wieczni,   bo   przecie¿  by³  ju¿  szeregowy  Jaruzelski,  pajac
Palikot  i  zgrzytaj¹ca  bez  sensu  krzykliwym  g³osem  pani  Senyszyn,  któr¹ Bóg naznaczy³ tak
nieprzyjemnym  g³osem,  i  ci  zmys³owcy poszli ju¿ w odstawkê, tak¿e przebaczajmy im zawsze 
i  dalej  anga¿ujmy  siê  w  budowanie   bardziej  sprawiedliwego  i  braterskiego  spo³eczeñstwa, 
w   którym   nikt   nie   jest   opuszczony  ( Ojciec  Œwiêty  Franciszek ).   Szczêœæ   Bo¿e !  Anna 
Aniela  Flak  

31. K Obecne  dzia³ania  naszej  totalnej  opozycji  przypominaj¹  mi  z Pisma Œwiêtego zbójów,
którzy  okradli  i  poranili  cz³owieka,  który  szed³  z  Jerozolimy  do  Jerycha,  i  w³aœnie  oni  s¹ 
tymi  poplecznikami  z³a,  którzy  tak  bardzo  szkodz¹ Polsce, ale skoro w tej konkretnej sytuacji 
znalaz³  siê  mi³osierny  Samarytanin,  który  pomóg³  biedakowi  ( £k 10,  30 - 37 ),   to  przecie¿ 
u  nas  te¿  s¹  odwa¿ni  ludzie,  którzy  nie  s¹ obojêtni na krzywdy narodu. Szczêœæ Bo¿e ! Anna
Aniela  Flak  

32. K Ewangeliœci   liberalno - lewaccy   w   swojej  zniewolonej  egzystencjalnej  dynamice  nie 
s¹  przywi¹zani  do  prawdziwych  demokratycznych  idea³ów,   dlatego   te¿   niszcz¹   rz¹d,  aby
dorwaæ  siê  do  koryta  w³adzy,  co  pozwoli  im  pielêgnowaæ ich zwyrodnienia z przymykaniem 
oczu  na  najprzeró¿niejsze  korupcje  i  afery.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 

33. K W  tyradzie  pe³nych k³amstw w sejmie, senacie czy te¿ na ulicy mo¿na us³yszeæ mnóstwo
z³owieszczych  epitetów  czy  te¿  przekleñstw, tak¿e z takimi psedopolitykami, to ju¿ nie sposób
jest  razem  ¿yæ  i  budowaæ  konkretne  drogi  pojednania,  tak  by nikt nie czu³ siê pozostawiony
z  ciê¿arem  swoich  przewinieñ  (Ojciec Œwiêty Franciszek).  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna Aniela Flak

34. K Kaznodzieje  od  szeœciu  króli  zawsze  s¹  obojêtni  na  ubóstwo  i  wyzysk  bliŸnich,   bo 
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przecie¿    dziêki    najbardziej   pokrzywdzonym   i   najs³abszym   mog¹   oni  istnieæ  w  swoich 
ideologicznych  smrodkach,  w  których  czasami  z  bezradnoœci  swej  niesamowicie wrzeszcz¹,
gro¿¹  i  przeklinaj¹  wydaj¹c  te¿  moc  bluzgów  ze  swoich  ustnych  odbytów,  którym czasami
nawet  wtóruj¹  hejtowskie  b¹ki.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 

35. K Pseudosprawiedliwi   dla   swojej   korzyœci   wielokrotnie   oszukuj¹   i   niejedn¹    osobê
“ wywiod¹  w  pole ”,  a  ich  g³upota  i  zaœlepienie  nie  maj¹  granic,   tak¿e   ci¹gle   s³yszy  siê
i  widzi  o  bezmyœlnym ³amaniu naturalnych prawide³ ekonomicznych, spo³ecznych i moralnych,
a  poza  tym  wprowadza  siê  przymusow¹  ateizacjê  i  inne wypaczenia, aby jedynie ¿yæ wed³ug
nowoczesnych  zwyrodnieniowych  ideologii.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  

36. K Z  naszej  totalnej  opozycji,  która  nie  anga¿uje  siê  w  dzia³alnoœæ charytatywn¹, ani te¿
spo³eczn¹  bior¹  przyk³ad hejterzy, którzy z niesamowitym internetowym hejtem przesi¹kniêtym
wulgaryzmami zaspakajaj¹ swoje hejtowskie popêdy, którym towarzysz¹ hejtowskie b¹ki, co jest
oznak¹,  ¿e  oni  przemierzaj¹  pustyniê  ¿ycia swego w pustkach i nicoœciach zwyrodnieniowych
nowoczesnych  ideologii,   w   których  to  pluje  siê  na  niewygodnych  bliŸnich. Szczêœæ Bo¿e !
Anna  Aniela  Flak  

37. K Libera³owie  i  lewacy  nigdy  nie  anga¿uj¹  siê  w  pomoc  najbardziej potrzebuj¹cym, bo
oni maj¹ na wzglêdzie jedynie swoje dobro, dlatego te¿ masa hejterów promuj¹ca ich zniewolone
ideologie  zachowuje  siê  tak jakby wygodnie siedzia³a na tronach klozetowych i wychodkowych
wypuszczaj¹c  w  internet  swoje  rynsztokowe wpisy, które s¹ samymi be³kotami i b¹kami, które
s¹  charakterystyczne  dla  wszelkiej  maœci  debili  poni¿ej  przeciêtnej m¹droœci. Szczêœæ Bo¿e !
Anna  Aniela  Flak  

38. K Ka¿dy   hejter   widz¹c   jakiœ  m¹dry  komentarz  w  obronie  demokracji  zawsze  reaguje
poprzez wypisywanie wulgaryzmów i g³upot maj¹c za nic, ¿e niejednokrotnie przekracza granicê
przestêpstwa   zniewagi,   bo   on   dobrze   wie,   ¿e   lewacy  i  libera³owie  zawsze  bêd¹  z  nim 
wspó³pracowaæ  w  szambie  bezprawia,  aby  móc  zbrukaæ  siê  w  tym  hejtowskim  diabelskim
smrodku,   ale   my  módlmy  siê  za  nich  wed³ug  s³ów:  “ Panie,  nie  licz  im  tego  grzechu ! ”
( Dz 7, 60 ).  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  

39. K W  kurniku  liberalno - lewackim  kury i  koguty maj¹ niepohamowane ambicje i egoizmy
na  czele  z  komitetem  ob³udnych  demokratów  czy  te¿  inaczej mówi¹c kiepskich ob³udników
demagogii (kod),  tak¿e  z  takimi  skompromitowanymi  kiepskimi  obroñcami  ich  zniewolonej
demokracji,  którzy  dalecy  s¹  od  jakiejkolwiek  konfrontacji ucierpia³ trochê wizerunek Polski,
ale  dziêki  odwa¿nym  poczynaniom  rz¹du,  który  nie  da narzuciæ nam si³¹ ob³êdnych unijnych
dyrektyw,    bo   przecie¿   ma   on   na   celu   dobro   spo³eczeñstwa   wychodzimy   bezpiecznie
z  sodomistycznych ciemnoœci, aby dobrze ¿y³o siê nam w naszej umi³owanej OjczyŸnie. Szczêœæ
Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  

40. K Za¿arci  zwolennicy  aborcji  nie maj¹ wra¿liwego serca dla tych najmniejszych w p³odach
matek,  bo  ono  jest  dla  nich  zamkniête,  w  zwi¹zku  z  czym  z  tak¹  zatrut¹  ich  mi³oœci¹  do 
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dzieciobójstwa,  to mamy zatrzêsienie rzeŸni z nienarodzonymi, niechcianymi dzieæmi, i módlmy
siê  gor¹co  za  nich  wed³ug  s³ów:  “ Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz¹, co czyni¹ ” (£k 23, 34).
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 

41. K Owoce  topi¹cej  siê  platformy  obywatelskiej,  jak  i  nowoczesnej  s¹  nad  wyraz  zgni³e
i  niedojrza³e,  bo  przecie¿  w  takiej  zwyrodnieniowej  ideologicznej  s³u¿bie,  która  nie s³u¿y³a
spo³eczeñstwu  nic  nie  mog³o  dobrze  owocowaæ,  tak¿e  u  prawych  owiec Bo¿ych nie zdobyli 
oni  miejsca  w  ich  œwiadomoœci,  ani  te¿  w  ich  sercach,  tak¿e  z  tak¹  sodomistyczn¹  zgraj¹
mo¿na  wpaœæ  jedynie  w  wielki  pesymizm,  który  przyæmiewa wszystkie dobra, które znajduj¹
siê  w  Chwale  Pañskiej.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 

42. K Pomazañcy  pana  Jaglanda,  Junckera,  Tuska  czy  te¿  pani  Merkel  w ca³ej pe³ni z³o¿yli
swoje   ¿ycie   w   ofierze   dla   królestwa   ³amania   praw   ludzkich,  genderyzmu,  mordowania
nienarodzonych   niechcianych   dzieci,  in  vitro,  zwi¹zków  czy  te¿  ma³¿eñstw  tej  samej  p³ci
i  innych  wypaczeñ,  tak¿e  przebywaj¹ oni jedynie w œmierdz¹cych mrokach i cieniach sodomii,
w  zwi¹zku z czym jako pasterze sodomii ziej¹ niesamowit¹ nienawiœci¹ do wszystkiego dobrego
przesi¹kniêtego  pe³ni¹  ¿ycia  Bo¿ego.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 

43. K  Pan   Schetyna,   Petru  i  Kijowski  i  ich  pobratymcy  spragnieni  wra¿eñ  w  medialnym
œwiecie  dowartoœciowuj¹  siê  w  swojej nowoczesnej sodomii, w której to za nic siê ma godnoœæ
cz³owieka,  tak¿e  za  nic  maj¹  oni  jak¹kolwiek  walkê o dobro spo³eczeñstwa, bo oni postawili
jedynie  na  walkê  z  PiS-em  ³ami¹c  nieustannie  prawo,  i  wszêdzie  te¿  tr¹bi¹c, ¿e “ obywatel
ma  prawo  graæ  w³adzy na nerwach ”, i faktycznie z takimi obywatelami, to mo¿na kabaretowaæ
jedynie z kabaretem oberkowych donosicieli (kod) i gabinetem cieni,  który zwany jest potocznie
gabinetem  cepów.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 

44. K Ca³a  elita  wspó³czesnych  sodomitów  na  czele  z panem Schetyn¹, Petru i pani¹ Kopacz
dla  swojej  odwagi  maj¹  w  rêkach  tarcze  liberalno - lewackie,  w zwi¹zku z czym przy ka¿dej 
nadarzaj¹cej  siê  okazji atakuj¹ rz¹d wybrany w demokratycznych wyborach, aby jak najszybciej
wykoñczyæ  go,  aby  nigdy  nie  móg³  siê  on  podnieœæ  w  tej  ich  zniewolonej  demokracji,  bo
oni  pragn¹  zniewolonego  Trybuna³u  Konstytucyjnego, który dzia³a³by tak samo jak bezprawny
i  fikcyjny  Europejski  Trybuna³  Praw  Cz³owieka,   który   jest   niesamowitym   czyrakiem  dla
wymiaru  sprawiedliwoœci.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 

Niech   ca³y   zniewolony   œwiat  sobie  to  zapamiêta  i  przyjmie  te¿  do  serca  i  duszy,
¿e  “ dobro  zawsze  zwyciê¿a,  nawet  jeœli  w  pewnym  momencie  mo¿e  wydawaæ  siê  s³absze
i  ukryte ” (Ojciec Œwiêty Franciszek),  i  najmi³osierniejszy  Trójjedyny  Bóg  nigdy nie dopuœci, 
aby  zwyciê¿a³a   kultura   k³amstwa  i  œmierci  serwowana  nam  przez ró¿nej maœci owce Bo¿e, 
które  ¿yj¹c  jedynie   w   œwiecie   zwyrodnieniowego  relatywizmu  pragn¹  nawet  si³¹  narzuciæ 
go  ca³emu  grzesznemu  œwiatu,   abyœmy   wszyscy   ¿yli  w  szambie  zboczonych  ideologii  na 
uciechê  lewicowców,  libera³ów,  a nawet te¿ czasami “ œwiêtobliwych ” katolików, i oczywiœcie 
samego  upad³ego  anio³a  tj.  szatana.  Wszystkich  serdecznie  pozdrawiam.  A m e n !   Szczêœæ 
Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak
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