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Odezwa do wszystkich mediów na œwiecie w sprawie nag³oœnienia na temat
fikcyjnego i bezprawnego Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka

Europejski  Trybuna³  Praw  Cz³owieka  (E T P C)  stworzony  na  u¿ytek  lewackiej  Unii
Europejskiej  straci³  ju¿  dawno  cz³owieczeñstwo  i  sta³  siê ciemiê¿c¹  tego œwiata, bo przecie¿ 
dzia³a  przy  ekstremalnych  bezprawiach,  które  nafaszerowane s¹ niesamowitymi bezprawiami,
k³amstwami  i  fa³szerstwami  w  sprawach  trudnych i hañbi¹cych pisz¹c w swoich orzeczeniach
wszystkim  to  samo,  ¿e  sprawa  jest  niedopuszczalna,  co  w rzeczy samej jego dzia³alnoœæ jest
niedopuszczalna.   Jako   pierwsza  na  œwiecie  bez  ¿adnego  efektu  zaskar¿y³am  ten  nieludzki
strasburski  trybuna³  pisz¹c  a¿  14  razy  do  Generalnego  Sekretarza  Rady  Europy  Thorbjorna 
Jaglanda   i   dopiero  za  12 - tym  razem  mog³am  oficjalnie  go  zaskar¿yæ  i  to  tylko  do  tego
zatrutego  trybuna³u,  bo  przecie¿  innej  drogi  nie  ma, tak¿e jak widaæ wszyscy czekali a¿ sama
zrezygnujê  z  tej  niewygodnej  skargi,  a  poniewa¿  nie  mieli wyjœcia widz¹c tak liczne te moje
listy,  to  na  odczepnego  za³atwili  mnie  tak  jak za³atwiaj¹ to odpowiednio komuniœci i lewacy,
aby  zamkn¹æ  dostêp  do  jakichkolwiek  nag³oœnieñ  ofiarom  nie  wiedz¹c  o  tym,  ¿e wszystko
to  i  tak  znajduje  siê  na  mojej  tak  niewygodnej stronie internetowej / http:annaanielaflak.eu /,
która  przekroczy³a  ju¿  470 000 odwiedzin. 

Lewacki  ETPC  szumnie  szczyci  siê 11 - ma przestêpstwami, które bardzo szczegó³owo
wyszczególni³am  mu  w  arkuszu  skargi,  które  obecnie  powtórzê,  a mianowicie rozpatrywane 
tam  sprawy  dokonuj¹  siê  w  rzeczy  samej  bez  ¿adnego  rzeczywistego rozpatrzenia  czyli bez
¿adnej   rozprawy,   w   sk³adzie   jedynie  jednoosobowym,  podaj¹c  przy  tym  niepe³ne  imiona
sêdziego.  Ponadto  przy  pomocy sprawozdawcy i oczywiœcie t³umacza, których nazwiska objête
s¹  s³u¿bow¹  tajemnic¹,   co   wszystko  to  nie  podlega  zaskar¿eniu  w  swoich  bezwzglêdnych
i   absolutnych   orzeczeniach   nie   respektuj¹cych   prawowitych   dowodów   pisze  siê  jedynie 
jednym  zdaniem,  ¿e  sprawa  jest  niedopuszczalna,  a  orzeczenie  ostateczne, nie udzielaj¹c te¿
¿adnych   dodatkowych   informacji  dotycz¹cych  posiedzenia,  ani  dotycz¹cego  postanowienia, 
niszcz¹c  te¿  bezprawnie  akta  w  ci¹gu  jednego  roku  od  daty  postanowienia  czyli bez prawa
zaskar¿enia  niszczone  s¹  akta,  bez ¿adnego  trudu, bez ¿adnego te¿ wysi³ku wysy³aj¹c ofiarom 
gotowy  szablonowy  blankiet.

E T P C   przy   anarchistycznych   w   swoich   dzia³aniach   w  sk³adzie  jednoosobowym
wiadomo,  ¿e  odrzuci  ka¿d¹  niewygodn¹  sprawê,   tak¿e   jak  dotychczas  na  te  bulwersuj¹ce
i    bezprawne    pseudosêdziowskie    dzia³ania    nie    ma    mocnych,   aby   doprowadzono   do
weryfikacyjnej  komisji, bo przecie¿ nietykalna Rada Europy celowo doprowadzi³a do stworzenia
takiego  prawniczego,  nieu¿ytecznego  cielca,  aby  wszystko  mog³o  dokonywaæ siê za szczeln¹ 
zas³on¹  re¿imu  lewackiego,   w   którym  to  wystêpuje  kompletne  bezprawie  i  dyskryminacja
trudnych  spraw.   Na   t¹   straszn¹   sytuacjê   bezprawia   w   tym   zatrutym   “ sumieniu ”  Unii 
Europejskiej  nikt  nie  reaguje, bo boj¹ siê naraziæ lewackim pseudoprawnikom w tym mafijnym
trybunale,  dlatego  te¿  wszyscy  udaj¹,  ¿e  nie  by³o  mojej  skargi  na  niego,  nikt o tym nic nie
wie  i nic  te¿  nie  s³ysza³  czyli  jak  widaæ  parzy  ona  wszystkie  sumienia  nie  tylko mafiozów
najprzeró¿niejszych  zniewoleñ,   ale   równie¿   rz¹dz¹cych,   jak   i  europos³ów  do  Parlamentu 
Europejskiego.  Ten  prawniczy,  despotyczny  stwór  z  zerowymi  autorytetami  za nic ma swoje 
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ofiary,  bo  przecie¿  nie  podlega  on  absolutnie  ¿adnej kontroli, bo sk³ad tego jednoosobowego
trybuna³u   nigdy   nie   jest   rozliczany   ze   swoich   orzeczeñ  przy  swoich  “ uregulowanych ”
wyrafinowanych  prawach,  które  serwuj¹  w  niewygodnych sprawach swoj¹ prywatê po³¹czon¹
z  bezprawnymi  prawami,  aby  tylko  by³a  fikcyjna  demokracja,  która  jawnie  pozwala  iœæ  na 
kompromisy  ze  z³em.  Zgnite,  a  w  rzeczy  samej  trupowate  “ sumienie ” Europy pozbawione 
oznak  prawdziwego  cz³owieczeñstwa  nie ma racji bytu w prawdziwej demokracji tym bardziej,
¿e   ten   strasburski   trybuna³   uczestniczy   w   k³amstwach,   korupcji  i  bezprawiu  nagminnie
uœmiercaj¹c  niewygodne  sprawy,   które   dokonywane   s¹   tylko   na  posiedzeniach,  a  nie  na
salach  rozpraw  czyli  serwuje  siê  nam  nowoczesne  niewolnictwo  ze  standardami lewackimi, 
które  niczym  nie  ró¿ni¹  siê  od  standardów  komunistycznych.

Strasburski  trybuna³  przy  swoich  ba³wochwalczych  prawach,  które  dzia³aj¹ w oparciu
o  zniewolone  ideologie  ³ami¹ce  podstawowe  prawa  ludzkie  nie  mia³  prawa  nazwaæ  siê tak
szumnie  ETPC,  bo  przecie¿  on  ma  pogardê  do  prawdy  i  sprawiedliwoœci  w niewygodnych 
i  zbyt  hañbi¹cych  sprawach,  a  poza  tym  nie  broni on rodziny, nienarodzonych  niechcianych 
dzieci   i   wartoœci   chrzeœcijañskich,   tak¿e   powinien   byæ   natychmiastowo   rozwi¹zany,  bo
dzia³a  on  tak  jak  nasz  polski  trybuna³  za  kadencji  zdrajcy Donalda Tuska i jego nastêpczyni
niesamowitej  k³amczuchy  Ewy  Kopacz, którzy nie mog¹ wydarowaæ sobie wraz ze zniewolon¹ 
Rad¹  Europy,  Komisj¹  Europejsk¹  i  Rad¹  Unii  Europejskiej,   ¿e   w  polskim  s¹downictwie
zachodz¹  tak  dobre  zmiany  dla  wymiaru  sprawiedliwoœci,   dlatego  te¿  lewackimi  prawami, 
naciskami  i  swoimi  perfidnymi  k³amstwami  pragnêliby  to wszystko zablokowaæ i na³o¿yæ te¿
kaganiec  na  sprawiedliwoœæ  w  naszym  kraju, w którym rz¹dz¹cy wybrani w demokratycznych
wyborach  powiedzieli  “nie”  dla  mataczenia  w  prawdziwej  demokracji,  tak¿e to jest szok dla
wszystkich  unijnych  mafiozów,  którzy  d¹¿¹  do tego, abyœmy pozbyli siê naszej niepodleg³oœci
na  rzecz  zniewolonej  Unii  Europejskiej. 

Aparatczycy  liberalno - lewaccy  pe³ni¹cy  najwiêksze  funkcje w ca³ej Unii Europejskiej
na³o¿yli  niesamowite  “tabu” na fikcyjny ETPC, abyœmy wszyscy tkwili w ich psychopatycznych
ideologiach  i  prawach  pozbawieni  prawdy  i  sprawiedliwoœci,  dlatego  te¿  na  si³ê wzbraniaj¹
siê,  aby  nikt  nie  dowiedzia³  siê  o  ich tak licznych nieprawid³owoœciach czyli przestêpstwach, 
które  czynione  s¹  przez  ich  sêdziowsk¹  kastê.  Ta  mafijna  sêdziowska  kasta  jest nad wyraz
pewna  swej  bezkarnoœci,  w  zwi¹zku  z  czym  uœmiercaj¹  oni  na  potêgê  niewygodne sprawy,
a  unijni  komisarze  robi¹  wszystko,  aby  nasze  polskie  s¹downictwo  równie¿ dzia³a³o na tych 
samych  nieludzkich  prawach  i  nakazach,  a  do  pomocy  maj¹ równie¿ nasz¹ totaln¹ opozycjê, 
która   w   sposób  jawny  namawia  do  wypowiedzenia  pos³uszeñstwa  w³adzy  nie  tylko  przez
obywateli,  ale  tak¿e  urzêdników i wojskowych, co mo¿na to z ³atwoœci¹ wyczytaæ w internecie, 
tak¿e  œwiat  widzi  jakie  totalitaryzmy  wprowadzaj¹  “ wielcy ”  Unii  Europejskiej,   którzy  na
ró¿ne  sposoby  wraz  z  ob³udn¹  poprawnoœci¹  polityczn¹  blokuj¹  niewygodne  rz¹dy,  jak  te¿
i  hañbi¹ce  sprawy. 

E T P C   pozbawiony   fundamentalnych   ludzkich   wartoœci   bez  ograniczeñ  uœmierca
niewygodne  sprawy,  które  poddane  s¹  dyktatowi  ideologicznemu,  tak¿e z takim prawniczym
potworem  pozbawieni  jesteœmy  jakiejkolwiek  sprawiedliwoœci, a najgorsze z tego wszystkiego 
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jest  to,  ¿e  w  unijnych  krajach  latami  nikt  nie  troszczy³  siê  z rz¹dz¹cych elit, aby rozwi¹zaæ
ten  nieu¿yteczny  trybuna³,   który   prawnie   ju¿   dawno   zatopi³  siê  jak  statek  Titanic.  Rada
Europy,  która  na  poœmiewisko  swoje  utworzy³a sobie taki prawniczy stwór w Strasburgu wraz
z   ca³ym   tym   trybuna³em   dawno   przekroczy³a  granice  jakiejkolwiek  przyzwoitoœci,  tak¿e
trzymaj¹  oni  nas  wszystkich  w  swojej  zwyrodnieniowej  ateistycznej  duchowoœci,   która  tak 
bardzo  promuje  nowoczesne  niewolnictwo  wœród rozprzestrzenionego przemys³u aborcyjnego, 
wypaczonych  ideologii  i  najprzeró¿niejszych zniewoleñ, nad którymi powiewaj¹ têczowe flagi. 

Trzeba  przyznaæ  publicznie  i  to  na  arenie  ca³ego  zniewolonego  œwiata,   ¿e  lewacka
i  liberalna  sêdziowska  kasta  w  E T P C  uwa¿a  siê, ¿e jest nieomylna w swoich zniewolonych
poczynaniach,  dlatego  te¿  nie  s³uchaj¹  narodów  i  maj¹ za nic pojedyncze niewygodne skargi,
które  zatapiaj¹  w  swoich  œmierdz¹cych  szambach  nie  zdaj¹c  sobie  sprawy  z  tego, ¿e mojej
tak  niewygodnej  sprawy  nie  uda³o  siê  im  zatopiæ,   bo   ca³a   moja   dokumentacja   znajduje 
siê  na  mojej  stronie  internetowej  i  jest  do  wgl¹du  dla  ca³ej  ludzkoœci,   o  czym  ju¿  wy¿ej
wspomnia³am.  Najwy¿sza  ju¿  pora,  aby  R a d a   E u r o p y   powo³a³a komisjê weryfikacyjn¹
w  sprawie  przebadania  tak  licznych przestêpstw, które dokonywane s¹ w fikcyjny Europejskim
Trybunale  Praw  Cz³owieka,   który   w   rzecz   samej  jest  jedynie  najemnikiem  wypaczonych
praw  i  ideologii,   tak¿e   prawowici   obywatele   unijnych   narodów  w  ¿adnym  wypadku  nie
mog¹   bez   ¿adnych   zastrze¿eñ   oddaæ  siê  takiemu  prawniczemu  cielcowi  stworzonemu  na
wzór  z³otego  cielca,  o  czym  jest  mowa  w  Piœmie  Œwiêtym.

K  Przysz³a  ju¿  pora  i  to  dla  wszystkich  unijnych  narodów,  aby  zmierzyæ siê z tak¹
tragiczn¹  prawnicz¹  sytuacj¹,  która  na  sta³e  zagnieŸdzi³a  siê  w  ETPC,  a  w  tym najbardziej
mo¿e  dopomóc  Polska,  która  ma  ju¿  wielkie  doœwiadczenia w wprowadzaniu dobrych zmian
w  s¹downictwie,  dziêki  takim  odwa¿nym  ludziom  jakim  to  jest  np. Pan Jaros³aw Kaczyñski
czy  Zbigniew  Ziobro,   którzy  wyraŸnie  sprzeciwiaj¹  siê  naros³ym  s¹downiczym  patologiom
za  kadencji  niedemokratycznej  poprzedniej  naszej  w³adzy,  która  tak  bardzo wspó³pracowa³a
w  zniewalaniu  naszego  narodu,   ¿e   w  nagrodê  za  to  pani  Merkel  wybra³a  pana  Tuska  na
Przewodnicz¹cego  Rady  Europejskiej  mimo,  ¿e nasi rz¹dz¹cy nie zgadzali siê z tak¹ nieludzk¹
decyzj¹.   Unijne   narody   nie   mog¹   dalej   funkcjonowaæ  z  takim  re¿imowym  Europejskim
Trybuna³em  Praw  Cz³owieka,  który notorycznie wzbrania siê przez procesem demokratycznych
zmian  pragn¹c  uciszyæ ofiary, jak i niepoprawnych politycznie, aby dalej móg³ on ³amaæ ludzkie
prawa,   którym  sprzyjaj¹  lewacko - liberalne  media  czyli  tuby  propagandowe.   Z  moich  tak
licznych  listów  skierowanych  do  Generalnego  Sekretarza  Rady  Europy,  jak  i z samej skargi
na  ten  strasburski  trybuna³  widaæ  wyraŸnie,  ¿e  wszyscy  oni  maj¹  za nic s³u¿bowy i moralny
obowi¹zek,  aby  przebadaæ  te  tak  liczne  przestêpstwa,  które  notorycznie  odbywaj¹ siê w tym
despotycznym  trybunale,   który   ma   nieograniczon¹   i   bezwzglêdn¹  w³adzê  we  wszystkich
przychodz¹cych  tam  sprawach,  które  nie  podlegaj¹  zaskar¿eniu,  i  z  góry  wiedzia³am, ¿e od 
tego   niedopuszczalnego   w   swoich   dzia³aniach   trybuna³u  dostanê  tylko  jedn¹  odpowiedŸ,
¿e  skarga  jest niedopuszczalna, bo przecie¿ w swojej samowoli nie dadz¹ zrobiæ sobie krzywdy,
bo  maj¹  z  tego  du¿y  profity. 

“  Cz³owieczeñstwo   jest   ucieleœnieniem   prawdziwoœci   naszej  wiary.  Kto  rezygnuje 
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ze  swego  cz³owieczeñstwa,  rezygnuje  ze wszystkiego ” (Ojciec Œwiêty Franciszek),  i  w³aœnie
ETPC  pobawiony  jest  cz³owieczeñstwa,  bo  przecie¿  pod  wzglêdem  prawnym  wewn¹trz jest 
on   ju¿   od   dawna   martwy  w  sobie  czyli  jest  ju¿  œmierdz¹cym  trupem,  a  urzêduj¹cy  tam 
pseudoprawnicy   maj¹cy   wielkie   mniemanie  o  sobie  w  pe³nej  pró¿noœci  i  zarozumialstwie 
swym  w  swoich  bezwzglêdnych  postêpowaniach  kultywuj¹  zwyrodnieniowe prawa naginaj¹c 
je  do  swojego  widzimisiê  czyli  do  swojej  zmys³owej  woli,  w  zwi¹zku  z  czym  ta  ca³a ich
dzia³alnoœæ  oparta  jest  na  terrorze  niewygodnych spraw, aby w koñcu je uœmierciæ. W ¿adnym
wypadku  nie  mo¿emy  godziæ  siê  na  nieprzestrzeganie  praw  i  wolnoœci obywatelskich, które
mamy  zagwarantowane  w  konstytucji,   ale  jak  widaæ  lewactwo  z  fikcyjnego  strasburskiego
trybuna³u   za   cenê  pogwa³cenia  podstawowych  praw  utrzymuje  siê  u  w³adzy  maj¹c  za  nic
prawdê,  wzajemny  szacunek,  solidarnoœæ  i  miêdzyludzkie  relacje.  

K  Nie  mog¹  przecie¿  wszystkie  media  non - stop  milczeæ  w sprawie niesamowitych
przestêpstw,  które  dokonywane  s¹  w  ETPC,  aby tylko nie anga¿owaæ siê na rzecz prawdziwej
sprawiedliwoœci,  której przecie¿ nie ma w tym barbarzyñskim i bezlitosnym trybunale twierdz¹c
z  góry,  ¿e  tam  panuj¹  takie  nieludzkie  prawnicze  zwyczaje  i  normy,   i   nie   maj¹  zamiaru
z  tym  nic  zrobiæ,  co  jest  charakterystyczne  dla  mediów  mêtnego  nurtu,  które wspó³pracuj¹
jedynie  z  zacietrzewionymi  lewakami  i  libera³ami,  tak¿e  na  potêgê  wprowadzaj¹ oni w b³¹d
narody,  aby  one  tonê³y  w  eskalacjach  przemocy,  w  których  to  rozwija  siê  ich  monopol na
w³adzê   i   kwitn¹   ich   ciemne   interesy,   co  wychodzi  to  czasami  podczas  weryfikacyjnych 
komisji,  je¿eli  oczywiœcie  takie  powstan¹,  a  przewa¿nie  wszystko to umiera wraz ze œmierci¹
niewygodnych  œwiadków. 

Dziêki  mojej  stronie  internetowej  ca³y  œwiat  powoli  dowiaduje siê jak dzia³a fikcyjny
ETPC,  który  kamuflowa³  niewygodne  sprawy  poprzez  swoje  bezprawne  orzecznictwa, tak¿e
te  ich  nieludzkie  tajemnice,   które   s³u¿y³y   i  dalej   s³u¿¹   lewakom  i  libera³om,  jak  widaæ
w  pe³ni  czasów  wysz³y  na  œwiat³o  dzienne  na  ich  wielkie  utrapienie,   w   zwi¹zku  z  czym
ludzkoœæ  zaznajamia  siê  z  ob³ud¹,  k³amstwami i mordowanymi niewygodnymi tam sprawami, 
których  nie  mo¿na  w  ¿aden  sposób  prawnie  podwa¿yæ.

W   strasburskim  trybunale  zatrudnionych  jest  ogrom  masonów  mafii   niedouczonych
prawników,   którzy   na   co   dzieñ   reprezentuj¹   prawnicze   i   moralne  dno,  bo  przecie¿  s¹ 
za  mordowaniem  nie  tylko  niewygodnych  spraw,  ale  równie¿  niechcianych  nienarodzonych 
dzieci,  w  zwi¹zku  z  czym zawsze bêd¹ oni masoñskim py³em dusiæ trudne sprawy, a poniewa¿
brak  jest  im  przejrzystoœci  prawdziwego  dobra, dlatego te¿ walcz¹ oni z prawem, uczciwoœci¹
i  niewygodnymi  ludŸmi,  aby  ich  pogr¹¿yæ w bezkresie ich bezkarnoœci,  gdzie niejednokrotnie
w  tym  zniewoleniu  za  teksty,  które  podlegaj¹  poprawnoœci  politycznej  trzeba  p³aciæ  nawet
wiêzieniem.  W  ETPC  pseudoprawnicy  pracuj¹  tak  jak  marksiœci, ale nieco w innej odmianie,
którzy  swoimi niesprawiedliwymi wyrokami w niewygodnych sprawach próbuj¹ niejednokrotnie 
zatuszowaæ prawdziwe najokropniejsze przestêpstwa i barbarzyñstwa, aby one zosta³y wymazane
z  pamiêci,  tak¿e  przepojeni  szyderstwem  i  wzgard¹ do wszystkiego pl¹saj¹ i k¹pi¹ siê jedynie
w  ciemnoœciach  zniewolonego  ¿ycia,   aby   zagwarantowaæ   nam  ju¿  tutaj  na  ziemi  jedynie
lewacko - liberalny raj. Lewaccy prawnicy z fikcyjnego ETPC stali siê najgorszymi z³oczyñcami, 
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bo  przecie¿  w utopijnej, zboczonej ideologii, w której wypiera siê Boga z naszych serc i sumieñ
non - stop  dokonuj¹  mordy  hañbi¹cych  spraw.  Na  takie  holokaustowe  mordy  niewygodnych
spraw  nigdy nie mo¿emy zgodziæ siê, bo jaka to demokracja ?, w której to wydaje siê nieludzkie
orzeczenia,   które   wymierzone   s¹   w  prawdziw¹  praworz¹dnoœæ  i  sprawiedliwoœæ,  ponadto
one  szkodz¹  ofiarom,  które  dobrze  wiedz¹,   ¿e  te  barbarzyñskie  orzeczenia  s¹  restrykcjami
wymierzonymi  w  stosunku  do  ich  niewygodnych  spraw. 

Ca³a  Rada  Europy  milczy  na  niesamowite  bezprawia   w   E T P C   nie  dopuszczaj¹c
absolutnie  do  ¿adnych  œledczych  komisji  w  nim,   bo przecie¿ nie maj¹ ¿adnych argumentów,
aby  broniæ  ten  prawniczy  wrak,  który  nie  dzia³a  na  rzecz  prawdy,  w  zwi¹zku  z  czym  nie
maj¹ ¿adnej odwagi,  aby to z³o naprawiæ tym bardziej, ¿e sami swoimi lewackimi poczynaniami
na  rzecz  unijnych  narodów  czuj¹ siê bardziej dowartoœciowani i swoj¹ bezsensown¹, bezbo¿n¹
wartoœci¹  pragn¹  zalaæ  ca³y  œwiat,  który  dosyæ  ju¿ ma ich zupe³nej pustki bez ¿adnej dobroci 
i  prawdy,  gdzie  wmawia  siê  ciemnotê  narodom,   aby   zapanowa³y  œwieckie  dekalogi,  które 
tak  bardzo  upokarzaj¹  i  zdyskredytuj¹  cz³owieka.  

Narody  budz¹  siê,  bo maj¹ ju¿ dosyæ tych sodomistycznych okrucieñstw wspó³czesnego 
antyewangelickiego  totalitaryzmu,  w  którym  to  brak  jest  dzia³añ  w  niewygodnych sprawach
w   lewackim   E T P C,   który   na   k³amstwie  pragnie  budowaæ  przysz³oœæ  narodów,  tak  jak
hipokrytcy  politykierzy  z  poprzedniej  naszej  ekipy  rz¹dz¹cej,   która   robi³a  wodê  w  mózgu 
obywatelom,   aby   tylko  zniszczyæ  PiS  i  nie  przyznaæ  jednego  miejsca  na  multipleksie  dla 
Telewizji  Trwam.  Strasburski  trybuna³  ska¿ony  jest nalecia³oœciami zdemoralizowanej kultury
k³amstwa  i  œmierci,  i  jedynie  po³owicznie  dostosowuje  siê on do przes³ania sprawiedliwoœci,
co  jest  wielkim  wypaczeniem,  ale   wielkim   uznaniem   w   sodomistycznym  ciemnogrodzie.
Tej   niezdrowej   sytuacji   nie  mo¿na  zostawiæ  na  pastwê  dalszego  bezprawia,  jedynie  tylko
nag³aœniaæ  j¹,   aby   doprowadziæ   do   w e r y f i k a c y j n e j   k o m i s j i,  która  od  podstaw
przebada³aby  dzia³alnoœæ  tego  fikcyjnego  prawniczego  wraku,  po  przebadaniu  którego  i tak
bêdzie  ocena  negatywna,  co  przyczyni³oby  siê  do  rozwi¹zania  go,  bo  przy takich lewackich
prawach,  które  nie  szanuj¹  zwyk³ych  unijnych  obywateli  nie  ma  absolutnie  ¿adnej stabilnej
prawdziwej  sprawiedliwoœci. 

E T P C  pozbawiony  sprawiedliwoœci  dzia³aj¹cy  na  zasadach  lewackich  sêdziów  sta³
siê  trybuna³em  elit,  tak¿e  z  takimi  wprowadzonymi  prawami  ci  faryzejscy sêdziowie, którzy
cudzo³o¿¹  z  nieprawdami  stali  siê  oprawcami,  o  czym  musi  wiedzieæ  ca³y  œwiat.   W³aœnie
tego   typu   niedouczeni   i   niekompetentni   sêdziowie  doprowadzili  do  destrukcji  ca³ej  Unii 
Europejskiej,  czego  oczywiœcie nigdy nie przyjm¹ tego do wiadomoœci w¹skie elitarne lewackie
grupy,   które   maj¹   wp³yw   na   ten   prawniczy   wrak,   który   afirmuj¹c   z³o   jawnie  gwa³ci 
podstawowe  prawa  ludzkie  przy  wymogach  ob³udnych  unijnych  ideologii,   co   wszystko  to 
jest  kompromitacj¹  na  skalê  miêdzynarodow¹.  Tym  lewackim  absolutyzmem,  który  szczyci 
siê  strasburski  trybuna³  dosz³o  do  tego,   ¿e   sprawiedliwoœæ  przemieniona  zosta³a  w  chaos,
pokój  w  wojnê,  prawdê  w  k³amstwa,  bo  przecie¿ oni nie podlegaj¹ ¿adnym prawom,  jedynie
tylko  swoim  bezprawiom,   co  oczywiœcie  wszystko  to  jest  zgodne  ze  wszystkimi  unijnymi
ideologiami,  które  maj¹  wziêcie  na  sodomistycznym  œmietniku.
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Fikcyjny  E T P C  oderwany  od  prawdziwej  sprawiedliwoœci  ma jedynie twórczy zapa³ 
i  trud,  ale  do  bezprawia  i niszczenia  niewygodnych  spraw,  tak¿e  w  dzia³aniach sêdziów nie 
ma   ¿adnej   jasnoœci   i   wyrazistoœci  w  jakichkolwiek  dobrach  dla  bliŸniego,  bo  orzeczenia
wydawane  s¹  w  sk³adzie  jednoosobowym  czyli  jak  widaæ  spoczywa  nieograniczona  w³adza
na  jednym  “ rzeczniku ”,  który  wydaje  orzeczenia  poza  jak¹kolwiek  kontrol¹  spo³eczn¹,  co
jest  nie  do  pomyœlenia  w  pañstwie  prawa,  aby  przy  rozprawach  panowa³o jedynow³adztwo.
Siepacze  z  tego  nieludzkiego  trybuna³u  nagminnie  zatapiaj¹  niewygodne  sprawy w morzach
cierpienia  i  wykluczenia,  bo  przecie¿  maj¹  pogardê dla wszystkich tych, z których nie czerpi¹
ju¿  zysków,   a   poza   tym  bior¹  przyk³ad  z  “ wielkich ”  Unii  Europejskiej,  którzy  odsunêli
siê   od   wartoœci   chrzeœcijañskich   i   obecnie   poprzez   zniewolone   fundacje   zaprowadzaj¹
ideologiczn¹  i  prawn¹  kolonizacjê  na  narody,   abyœmy   ¿yli   jedynie   w   dyktacie  lewackim
i   liberalnym,   w   którym   wiadomo,   ¿e   nie   ma   jednoœci,  ani  te¿  jakiejkolwiek  ³¹cznoœci
miêdzy  bliŸnimi. 

Sêdziowska  kasta  z  fikcyjnego  E T P C  wraz  z  “ wielkimi ”  Unii Europejskiej uwa¿a
siê   za   uprzywilejowan¹   i   najlepsz¹   grupê   pod   ka¿dym  wzglêdem,  tak¿e  jako  elitaryœci
w  rzeczy  samej  stali  siê  najgorsz¹  prawn¹  szumowin¹  czyli  “ mniej  ni¿  zero ”,  i  z  takimi
zerowymi  autorytetami  z  lewackimi  dewiacjami  nie  jest  mo¿liwe  jakiekolwiek oczyszczenie
w  wymiarze  prawdziwej  sprawiedliwoœci.  Ci  z³oczyñcy bezprawia wprowadzili unijne narody 
w  nieludzkie  prawnicze  mroki,   które   pozbawiaj¹   nas   prawdziwej   demokracji,   tak¿e  ten
prawniczy  stwór  powinien  byæ  ju¿  dawno   r o z w i ¹ z a n y.  Przed  tym  jego  rozwi¹zaniem
wzbrania  siê  Rada  Europy,   która   na  tak  liczne  moje  listy  do  Przewodnicz¹cego  tej  Rady
nie   powo³a³a   komisji   œledczej   na   ten   prawniczy   stwór,  tylko  posz³a  na  ³atwiznê,  abym
zaskar¿y³a  go  do niego samego, aby nigdy nie by³o normalnoœci w prawdziwej sprawiedliwoœci,
i  aby  te¿   nigdy  nie  zosta³y  ujawnione  ich  tak  liczne  przestêpstwa  oraz  manipulacje,  które
dokonywane  s¹  bez  ¿adnych  s¹dowych  rozpraw.  

K  Wszystkie  media  na  œwiecie,  które  maj¹  dobro  unijnych  narodów  nie  mog¹  baæ
siê   presji   wywieranych   na   nich   i  maj¹  odwa¿nie  nag³aœniaæ  o  fikcyjnym  i  bezprawnym
strasburskim  trybunale,   bo   przecie¿   prawdziwi   patrioci   ju¿  dawno  wypowiedzieli  “ nie ”
wszelkim  unijnym  zniewoleniom,  w  którym  to zwolennicy z³a na czele z agresorami laicyzmu
zas³aniaj¹  siê  kator¿niczymi  i  niewolniczymi  ustawami,   które   zosta³y   wprowadzone  przez 
nich   samych,   i   które   podawane   s¹   jako   “ autorytet ”   przemijaj¹cej   doczesnoœci,   tak¿e 
wypaczenie  tych  praw  wo³a  o  pomstê  do  Nieba.   Najwy¿sza   ju¿   pora,   aby  Rada  Europy
powo³a³a   k o m i s j ê   œ l e d c z ¹    na  ten  fikcyjny  ETPC, tak¿e powinny byæ przedsiêwziête
prawne  kroki  w  tym  kierunku,  ale przecie¿ bez interwencji prawych mediów, jak i europos³ów
do   Parlamentu   Europejskiego   nie   bêdzie   to   zrealizowane.  Rada  Europy  wraz  ze  swoim
lewackim  trybuna³em  karmi  k³amstwami nie tylko swoich pobratymców, ale i opiniê publiczn¹,
która  w  zasadzie  bezkrytycznie  przyjmuje  ich  podawane  prawa  i  orzeczenia,  nie  wchodz¹c
w   to  ich  prawnicze  “ tabu ”,   które  w  rzecz  samej  funkcjonuje  na  totalitarnym  bezprawiu. 
W  obliczu  tak  wielu  pope³nianych przestêpstw przez dehumanizacyjny ETPC nie mo¿emy daæ 
siê  zamkn¹æ  w  g³uchocie  egoizmu  i  bezprawia,   tylko   d¹¿yæ   do   prawdy,  aby  dowiedzieæ
siê,  co  faktycznie  dzieje  siê  w  tym  zatrutym  “ sumieniu ”  Unii  Europejskiej ?,  bo  przecie¿ 
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prawda  wczeœniej  czy  póŸniej,  ale  musi  zwyciê¿yæ,   aby   mog³a   powróciæ  wiara  w  dobro, 
sprawiedliwoœæ,  jak  i  w  samego  cz³owieka.   

Ca³a   ludzkoœæ   musi   o   tym   wiedzieæ,   ¿e   E T P C  przesi¹kniêty  i  przepasany  jest
sodomi¹   lewacko - liberaln¹  funkcjonuj¹c¹  na  prawach  przeciw  ludzkiej  godnoœci  i  mi³oœci
Bo¿ej,   tak¿e   przy  haniebnych  i  karygodnych  swoich  dzia³aniach  przesi¹kniêtych  ogromem
przestêpstw  przy  niewygodnych  sprawach  wydaje on niedopuszczalne orzeczenia, co zapewnia
pseudosêdziom,   ¿e   fakty   ich  niekompetencji  nie  wychodz¹  na  œwiat³o  dzienne,  mimo  tak
licznych  i  niepodwa¿alnych  podawanych  dowodów,  jak  np.  w mojej przedstawionej sprawie,
która  w  ca³oœci  znajduje  siê  na  mojej  internetowej  stronie.

Fikcyjny   E T P C   notorycznie   dopuszcza   siê   ³amania   zasad  demokratycznych  tak 
jak  robi  to  ca³a  Rada  Europy  i  Komisja  Europejska,  gdzie  lewacy  i  libera³owie  wcale  nie
demaskuj¹c  siê  ze  swoimi  dzia³aniami  niesamowicie  szkodz¹  spo³eczeñstwu,   tak¿e   te   ich
niecne   dzia³ania   i   wypowiedzi   niczym   nie   ró¿ni¹  siê  od  naszej  totalnej  opozycji,  która 
wszelkimi sposobami zwalcza dzia³ania rz¹dz¹cych, którzy nie s¹ obojêtni na takie rozpanoszone
i  rozprzestrzenione  bezprawie,  które  stoi  w opozycji z duchem mi³osierdzia i sprawiedliwoœci.
“ Wielcy ”   Unii   Europejskiej   nie  licz¹c  siê  z  unijnymi  narodami,  ani  te¿  z  ich  kulturami
doprowadzaj¹  do  tego,   aby  wszystkie  narody  s³u¿alczo  realizowa³y  ich  zniewolone  trendy, 
dlatego  te¿  lekcewa¿¹  bliŸnich,   a   ich  strasburski  trybuna³  zosta³  tak  stworzony,  aby  tylko
gwarantowa³    przestrzeganie   zniewolonych   zasad   jedynie   opcji   lewackiej  i  liberalnej,  co
wszystko   to   przesi¹kniête   jest   bezprawnymi   prawami,   przymusami  i  orzeczeniami.   Ten 
lewacki    strasburski    trybuna³    nie   jest   ¿adnym   prawdziwym   mechanizmem   kontrolnym
w  prawach  ludzkich,  i  oparty  o fundamenty lewackie nieustannie chwieje siê i zaczyna powoli
siê  rozpadaæ,   tak   jak   ca³a   Unia   Europejska,   bo  przecie¿  pobratymcy  sodomii  wszystkie
narody  pragn¹  zlaicyzowaæ  czy  te¿  zliberalizowaæ,   aby   tylko   wypchn¹æ  Wszechpotê¿nego
z  ¿ycia  naszego,  abyœmy  wszyscy ¿yli w ujednoliceniu, zamiast w ró¿norodnoœci akceptowanej
i  pojednanej,  z  ró¿norodnoœci¹  naszych  jêzyków,  kultur  i  religii  (Ojciec Œwiêty Franciszek).

Fikcyjny    E T P C   jest   niesamowitym   niewypa³em   prawniczym   na   arenie   ca³ego
œwiata,  i  dlatego  te¿  powinien  byæ  jak  najszybciej   z l i k w i d o w a n y,  bo  w  takim stanie
jest on niesamowitym trupem i czyrakiem w euroko³chozie bezprawnego prawa. Pseudoprawnicy
z  tego  nieludzkiego  trybuna³u,  którzy  nie  podlegaj¹  ¿adnej kontroli nie s¹ ani niezawistnymi,
ani te¿ niezale¿nymi, tak¿e z takimi zniewolonymi szafarzami, którzy ulegli niedemokratycznym
naciskom  zostaliœmy  wprowadzeni  w  niebezpieczny  relatywizm,   który   na   si³ê  pragnie  siê
nam   narzuciæ,    tak¿e   w   takich   zniewolonych   presti¿ach   jedynie   tylko   pracuje   siê   dla 
niesprawiedliwoœci  i  wypaczeñ,  w zwi¹zku z czym nie mo¿e byæ mowy o prawdziwym pokoju,
ani  te¿  sprawiedliwoœci.  ¯yjemy  w  totalitarnych  re¿imach  i  systemach,  które w zniewolonej
Unii   Europejskiej   s¹   przetworzonymi   formami   komunizmu,   w  której  elita  bogaczy  tzw. 
“ wielkich ”   tego   œwiata   rz¹dzi   wed³ug   swoich   standardów,   które   wspó³dzia³aj¹   w  z³u 
i  w  sposób  ewidentny  zastraszaj¹  i  represjonuj¹  niewygodnych  i niepoprawnych politycznie,
którzy  pragn¹  wolnoœci  i  sprawiedliwoœci,  tak¿e  poplecznicy  z³a szukaj¹ wzglêdów tyranów, 
którzy  s¹  silni  przemoc¹,  niesprawiedliwoœci¹  i  lêkiem.  
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Tak  jak  dawniej  komuniœci  i  postkomuniœci,  tak  obecnie  libera³owie  i lewacy z Unii
Europejskiej  s¹  hermetyczni  czyli  dostêpni  tylko  dla  swoich,  tak¿e  zawsze  pragn¹  byæ  oni
w   centrum  wszystkiego  nie  zabiegaj¹c  o  dobro  i  rozwój  obywateli,   w   zwi¹zku   z   czym
z  pomoc¹  sodomistycznych  narzêdzi  têpi¹  oni  prawdziw¹  demokracjê,  do  której przecie¿ s¹
wrogo  nastawieni,  bo  ona  jest  przeciwstawna  do  ich  zniewolonych  dzia³añ  i  decyzji,  i  ich
sekciarski   E T P C,   który   zosta³   stworzony   na   ich   lewacki  u¿ytek  swoimi  orzeczeniami
zniewala  narody,   aby  one  w  niedemokratycznym  duchu  odrzuca³y  chrzeœcijañskie  dogmaty 
oraz wszelkie niewygodne i zbyt hañbi¹ce sprawy.  Moja  skarga na ten trybuna³  z  16.05.2017 r.
i  niedopuszczalne  orzeczenie  na  tê  skargê  z  21.09.2017 r.  jest  wyraŸnym sygna³em, ¿e Rada
Europy  chroni  siê  przed  odpowiedzialnoœci¹  za  stworzenie  tego  fikcyjnego  trybuna³u, który
wyda³  orzeczenie  bez  ¿adnej  rozprawy,  bez  rzeczywistego  rozpatrzenia  i  jedynie w sk³adzie
jednoosobowym,  co  wszystko  to  jest  przestêpstwem. 

Generalny  Sekretarz  Rady  Europy  T h o r b j o r n   J a g l a n d   nadu¿ywaj¹c  swojego
stanowiska  przymyka  oczy  na  szerz¹ce  siê  bezprawia  w  tym  ETPC, który jako skandaliczny 
i   bulwersuj¹cy   prawniczy   rynsztok  przesi¹kniêty  jest  przestêpstwami  wraz  z  naroœniêtymi 
niesamowitymi  patologiami.  Trzeba  jednoznacznie  stan¹æ  po  stronie prawdziwej demokracji,
aby   nigdy   nie   zaginê³a   pamiêæ   o   tych   bezprawiach   w   tym   fikcyjnym   E T P C,  który
wykonuje  z  oddaniem  polecenia  swoich  pomazañców  takich  jak: pan Jagland, Juncker, Tusk 
czy   te¿   pani   Merkel,   którzy   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.  

K  Socjaliœci,  komuniœci i lewacy z Unii Europejskiej maj¹ jakieœ wyimaginowane urazy 
do  prawdziwej  demokracji,  tak¿e  w  swoich  urojeniach  nigdy  nie  bêd¹ oni darowaæ dobrych
zmian  na  rzecz  spo³eczeñstwa,   które   przecie¿   pragn¹   trzymaæ   w   zniewoleniach,  tak  jak
robi   to   fikcyjny  strasburski  trybuna³  w  sprawach  niewygodnych  i  trudnych,  który  zagra¿a
demokracji,  dlatego  te¿  konieczne  jest  powo³anie  w³aœciwego  gremium  przez  Radê Europy,
aby  doprowadziæ  do  komisji  œledczej  w  sprawie przebadania rzetelnej sprawiedliwoœci w tym
trupowatym  trybunale.  

Jestem  g³êboko  przekonana,  ¿e  na  tê  moj¹  odezwê  do  wszystkich  mediów na ca³ym
zniewolonym  œwiecie znajdzie siê chocia¿ parê mediów, które nie bêd¹ ba³y siê tak niewygodnej
prawdy  dla  lewacko - liberalnej  Unii  Europejskiej  i  zaczn¹  powoli  nag³aœniaæ  to  bezprawie
na  sta³e  zagnie¿d¿one  w  fikcyjnym  strasburskim  trybunale,   co  przyczyni  siê  do  powo³ania
komisji   œledczej,   która   zbada,   jak   egzekwuje   siê   tam   demokratyczne   standardy   i  czy
przywi¹zuje  siê  tam  wagê  do  demokratycznych  idea³ów ?  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna Aniela Flak
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