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S z a n o w n y   P a n i e   G e n e r a l n y   Sekretarzu   Rady   Europy  19. 10. 2017 roku

otrzyma³am   z   dat¹  21. 09. br.  nieludzkie  orzeczenie  z  fikcyjnego  Europejskiego  Trybuna³u
Praw  Cz³owieka  ( kopia  w  za³¹czeniu )  w  sprawie  skargi  na  ten  Trybuna³, który w sk³adzie 
jednoosobowym  dos³ownie  wszystko  skopiowa³ z orzeczenia tego Trybuna³u, ale z poprzedniej 
swojej   nieludzkiej   decyzji   z   15. 10. 2015 r.,   co  wszystko  to  te¿  jest  równie¿  i  na  mojej 
stronie  internetowej  / http:annaanielaflak.eu /,  tak¿e  ca³a  ludzkoœæ  dowiaduje siê o zgni³ym 
“ sumieniu ”  ca³ej  Unii  Europejskiej,   który  szczyci  siê  wynaturzonymi  antyprawami,   które
zabijaj¹  niewygodne  prawdy,  czego  jestem  ¿ywym  przyk³adem.  Z  moich tak licznych listów
do   Pana   zorientowa³am   siê,   ¿e   Pan  jest  równie¿   g e n e r a l n y m   lewakiem,   który  na
wygodnej   posadzie   z   du¿ymi   profitami   dba   jedynie  o  siebie  i  swoj¹  s¹downicz¹  kastê,
która  wraz  z  Panem  zobojêtnia³a  na  rzeteln¹  sprawiedliwoœæ tego trybuna³u, który dopuszcza
siê  najprzeró¿niejszych   nadu¿yæ,    dlatego   te¿   tak   zaciekle  broni  siê  zniewolonych  praw,
które  nacechowane  s¹  zbrodniczymi  ustawami  przeciw  niewygodnym  sprawom,  jak  i ¿yciu, 
co  jest  wpisane  w  tê  zrelatywizowan¹  kulturê  k³amstwa  i  œmierci.

20. 04. 2017 r.   napisa³am  do  Pana  w  liœcie  odnoœcie  skargi  na  ETPC,   ¿e   od   tego
niewypa³u  prawniczego  niczego  pozytywnego  nie  otrzymam  � wiedz¹c  z  góry,  ¿e  ta  kasta 
liberalno - lewacka  z  czasem i tak przyœle mi na szablonowym blankiecie odpowiedŸ w  jednym 
zdaniu,  ¿e  moja  skarga  jest  niedopuszczalna,  jak to robi¹ tam mafijni pseudoprawnicy, którzy
pracuj¹  wed³ug  ideologicznych  praw  utworzonych  na  wzór  z³otego cielca, o czym jest mowa 
w  Piœmie  Œwiêtym.     Lepiej  od  Pana  znam  tê  sitwê  Pana,   gdzie  pseudosêdzina  Gabriele 
Kucsko - Stadlmayer,   tak   jak  dawniej  pseudosêdzia  L.  B i a n k u   powtórzy³a  wszystko  to
samo  w  swoim  nic  nie  wartym  orzeczeniu,   tak¿e   nie  ustosunkowano  siê  do  tak  licznych
przestêpstw,  które  równie¿  wymienia³am  w  listach  do  Pana.  

K  Pytam  siê  jakim  prawem  zadecydowano  w  sk³adzie  jednoosobowym   bez  ¿adnej
rozprawy  o  tak  wa¿nej  skardze  na  ETPC ?,  przecie¿ w tej tak wa¿nej sprawie musia³oby braæ 
udzia³  paru  sêdziów,  a  nie  na  odczepnego  odwaliæ  robotê,  aby  dalej  powielaæ przestêpstwa
i  si³¹  narzuciæ  debilowskie  orzeczenie.   Bardzo   dok³adnie  opracowa³am  ca³¹  skargê  na  ten 
prawniczy  tr¹d  wymieniaj¹c  11  przestêpstw  tego  Trybuna³u,  ale  jak  widaæ  mafiozi  jego  s¹ 
barbarzyñscy  i  bezlitoœni  w  niewygodnych  sprawach,  bo maj¹ monopol na bezprawie, dlatego 
te¿ mamy do czynienia z tak¹ eskalacj¹ przemocy, gdzie przez takie komunistyczne orzecznictwo 
z  ³atwoœci¹  blokuje  siê  haniebne  prawdy.  Z  takim  nieludzkim  totalitaryzmem ETPC jedynie 
tkwi siê w lewackich szambach nasi¹kniêtymi materializmem, hedonizmem, konsumpcjonizmem
i nacjonalizmem pior¹c mózgi unijnym narodom,  ale obecnie nie bêdzie ju¿ mo¿na wprowadzaæ
opinii  publicznej w b³¹d odnoœnie waszych nieludzkich dzia³añ i praw,  i  to  dziêki internetowej
strony  mej,  na  której  znajduj¹  siê  tak  niewygodne  dowody  dla  lewackiego  bezprawia. 

Dobrze  Pan  wie,  ¿e  ca³y  ten  bezprawny  E T P C,  który  zosta³  stworzony  na  u¿ytek 
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lewackiej  Unii  Europejskiej  dzia³a  przy naros³ych  patologiach, i na te przestêpstwa nikt nawet
z   Polski   nie   reaguje   i   nie   chce   siê   wtr¹caæ,  bo  boi  siê  zmierzyæ  siê  z  tak¹  tragiczn¹
prawnicz¹  sytuacjê,  która  zagnieŸdzi³a  siê  w  tym  Trybunale,  który  wewn¹trz  od dawna jest
ju¿  œmierdz¹cym  trupem.   E T P C,  tak  jak  i  Rada  Europy  na  czele  z  Panem  poddana  jest
ideologicznemu dyktatowi, który pozbawiony jest oznak prawdziwego cz³owieczeñstwa, dlatego
te¿  w  kryzysie  zasad  ten prawniczy Trybuna³ nie ma racji bytu i powinien byæ natychmiastowo
rozwi¹zany,  bo  przecie¿ nie jest trybuna³em obywatelskim,  tylko trybuna³em ¡ zaw³aszczonym
przez  w¹skie  grupy,   które   zapewni³y   sobie  wyj¹tkowe   w   stosunku  do  innych  przywileje
i  które  czasem  s¹  zupe³nie  oderwane  od  rzeczywistych problemów spo³ecznych ¢ (Prezydent
Polski  Andrzej  Duda ).   Dziêki   mojej   tak   wartoœciowej   dokumentacji,   która  widnieje  na
mojej  stronie  internetowej  w  sprawie  tak  licznych  przestêpstw  tego strasburskiego trybuna³u 
( kopia  obecnego  listu  do  nich  w  za³¹czeniu )   ani   Pan,  ani  te¿  Rada  Europy  wraz  z  tym 
fikcyjnym   trybuna³em   nie   narzuci   ju¿   swojej   k³amliwej   wersji  ca³emu  œwiatu  o  swoim
prawniczym   “ dobrobycie ”   oskar¿aj¹c  jedynie  ofiary,   tak   jak  dawniej  w  sprawie  zbrodni 
katyñskiej  równie¿  pragniêto  zrzuciæ  winê  na  Niemów   i   ¡ wtedy  te¿  powiedziano:  to  nie 
my,   to   Niemcy   zamordowali   strza³em   w   ty³  g³owy  polskich  oficerów  i  musicie  przyj¹æ 
nasz¹  wersjê,  bo  inaczej  Rosja,  bêd¹c  w  koalicji antyhitlerowskiej, podejmie inne dzia³ania ¢
( Minister  Obrony  Narodowej  Antoni  Macierewicz ).  Nie  dzia³a Pan na rzecz prawdy, dlatego
te¿  powinien  Pan  byæ  usuniêty ze swojego stanowiska, z którym Pan sobie absolutnie nie radzi
tym  bardziej,  ¿e  jako  zerowy  autorytet  propaguje Pan lewacki re¿im, w którym to notorycznie
³amie  siê  prawa  ludzkie  uciszaj¹c  te¿  ofiary  poprzez  nieludzkie  orzeczenia  tak  jak w moim
wypadku,  tak¿e  niech  Pan  za  bardzo  nie  bêdzie  pewny  swoich beztroskich i nic nie wartych
rz¹dów  na  rzecz  prawdziwej  demokracji.  

 E T P C  pragnie  na  si³ê  zatuszowaæ  moj¹  tak  niewygodn¹  prawdê,  bo  przecie¿  ona
uderza  w  pseudonaukowców,  jak  i  pseudosêdziów,  którzy  przepojeni szyderstwem i wzgard¹
do  prawdy  pl¹saj¹  i  k¹pi¹  siê  w  swoich  nieludzkich  dzia³aniach  i  prawach  narzucaj¹c nam
wszystkim  utopijn¹,  zboczon¹  holokaustow¹  ideologiê,  w  której to dokonuj¹ siê niesamowite 
mordy  niewygodnych  spraw,  jak  i  nienarodzonych  niechcianych  dzieci. 

  S z a n o w n y   P a n i e   jest   Pan  jedynie  lewackim  misjonarzem,  który  za  nic  ma
prawdziwe  wartoœci  i  zasady,  tak¿e  obojêtny  jest  Pan  na nieludzkie poczynania ETPC, który
podobnie  jak  Pan  traktuje  wszystko instrumentalnie, przedmiotowo kieruj¹c siê egoistycznymi 
celami  lub  rachubami  politycznymi i strategicznymi (Ojciec Œwiêty Franciszek),  ale najwy¿sza
ju¿ pora,  aby  na tej nieuczciwej i “ œwietlanej ” drodze bogatej w najprzeró¿niejsze wypaczenia, 
na   której   to   ma   Pan  wielk¹  protekcjê  i  poparcie  u  swoich  pobratymców -  mieæ  cywiln¹
odwagê  i  nareszcie  zrobiæ  coœ  dobrego  dla  ca³ej  Unii  Europejskiej,   aby   powo³aæ  komisjê
œledcz¹  o  rzetelne  przebadanie  wszystkich  przestêpstw,  które notorycznie dokonuj¹ siê w tym
fikcyjnym  Trybunale  w  Strasburgu. Niech Pan weŸmie przyk³ad z Polski, która z niemo¿liwych
spraw  za  kadencji  zdrajcy Tuska  powo³a³a  tak  wiele komisji œledczych do ró¿nych afer, gdzie 
przestêpstwa  wychodz¹  na  ca³y  zniewolony  œwiat  na  wielkie  poœmiewisko ca³ej poprzedniej 
niedemokratycznej  w³adzy.    Szczêœæ  Bo¿e !  

                                 Anna  Aniela  Flak
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