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Nikt   swoim   zak³amaniem  nie  na³o¿y  mi  kajdan  niewoli,  i  nie  bêdzie  mi  dyktowa³
swoich  wypaczonych  praw  narzuconych  si³¹,  ¿ebym  nie  ustosunkowa³a  siê  na forum ca³ego
œwiata  do  niesamowitego  bezprawia  jakie  zagnieŸdzi³o  siê  w  Europejskim  Trybunale  Praw 
Cz³owieka  w  Strasburgu,   który   tak  naprawdê  jest  zatruty  do  samego  dna  i  kompromituje 
w  sposób  dog³êbny  ca³¹  Uniê  Europejsk¹,   i   dla  dobra  jest  powinien  byæ  natychmiastowo 
skasowany.   Jak   informuje   biuletyn   informacji   publicznej   Ministerstwa   Sprawiedliwoœci,
¿e   �  w   rzeczywistoœci   Europejski   Trybuna³   Praw   Cz³owieka   to   f i k c j a    na    u¿ytek 
publiczny,  mami  siê  obywateli istnieniem europejskiego super - s¹du w zakresie przestrzegania 
praw  cz³owieka zawartych w konwencji, ale to wielki pozór. Gros skarg dotycz¹cych naruszenia 
konwencji  jest  odrzucanych  a  priori,  bez  rozprawy,   bez  rzeczywistego  rozpatrzenia.     Jak 
dalej  pisze  tam,  ¿e   w   tym   bezprawnym   Trybunale,   bez  prawa  zaskar¿enia  niszczone  s¹ 
akta,   tak   jak   ja   otrzyma³am  to  w  swojej  odpowiedzi,  i  zawsze  te¿  pisz¹,  ¿e  skarga  jest
niedopuszczalna   czyli   maj¹   gotowy   szablon   i   wszystkim   niewygodnym  sprawom,  które 
nagminnie  bez  ¿adnej  rozprawy  odrzucaj¹, pisz¹ tak samo, co jest niedopuszczalne w obecnej
erze  “ demokracji ”,  któr¹   pragn¹  nam  bezprawnie  narzuciæ  “ wielcy ”  tej  Unii, którzy maj¹
dobre   wsparcie   przy   takim   centralnym  kierownictwie  sodomii  jakim  jest  ten  nieszczêsny
Trybuna³,   tak   naprawdê   to   zniewolonych   praw  cz³owieka.  Na  temat tego rozpanoszonego 
bezprawia  w  tym  fikcyjnym  tak  szumnie  nazwanym  Trybunale  Praw  Cz³owieka,  w  którym
rz¹dz¹  prawa  rodem  wziête  z  poprzednich bezprawnych epok - mo¿na wyczytaæ przez internet
na  forum  sêdziów  Rzeczypospolitej  Polskiej   oraz  na  niezale¿nym  serwisie  informacyjnym, 
i  gdy   te¿  wejdzie  siê  w  temat  np.:  “ bezprawia  Trybuna³u  Praw  Cz³owieka  czy  te¿ sêdzia
L. Bianku,  który  to  te¿  jako  jednoosobowe  gremium zadecydowa³  o mej sprawie z numerem
23838 / 15,    która   na   wskroœ   przesi¹kniêta   jest   ogromem   przestêpstw,   które   dok³adnie
wyszczególni³am  w  podstawowym  piœmie,  do³¹czaj¹c  te¿  ogrom  prawowitych  dokumentów,
co   wszystko   to   jest   na   mej  stronie  internetowej,   która  jak  dotychczas  osi¹gnê³a  prawie
250 000  odwiedzin.   

K  Jako  mistyczna  córka  Pana  naszego  Jezusa Chrystusa, sta³am siê w Nim mistyczk¹
wspó³czesnych  czasów,  i  idealnie  wchodzê  w  Bogu w ducha osób trzecich,  tak¿e idealnie te¿
wesz³am  w  ca³y  ten  bezprawny  Trybuna³  Praw Cz³owieka, który nie setki, ale tysi¹ce ju¿ razy
skrzywdzi³ ludzi,  aby  oni pogr¹¿yli siê w ich wynaturzonych prawach i topili siê w tej ob³udnej,
zak³amanej   i   œmiercionoœnej   ideologii,   któr¹   sami   propaguj¹.  Z  woli  Stwórcy  prowadzê 
duchowe  Dzie³o  Niebios  dla  ca³ej ludzkoœci i wszystkich nastêpnych pokoleñ,  o  czym dobrze 
jest  poinformowany  o  tym  Ojciec  Œwiêty  Franciszek,  jak  i Prefekt Kongregacji Nauki Wiary
Kard. Gerhard  Ludwig  Müller,  co mo¿na to z ³atwoœci¹ sprawdziæ na mej stronie  internetowej, 
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a   poniewa¿   zosta³am   upowa¿niona   w   Chrystusie   do   zajêcia  stanowiska  w  sprawie  nad
wyraz   niedopuszczalnych   praw  w  zatrutym  “ sumieniu ”  tego  ob³udnego  Trybuna³u,   który
rz¹dzi  siê  ob³ud¹,  zak³amaniem  i  aferami,  dlatego  te¿  pokrótce przedstawiê te wynaturzenia,
w  których  nie  ma  krzty  prawdy.  

(  Proszê  mi  powiedzieæ  -  jaki  to  jest  Trybuna³ ?,  który  bez  ¿adnej  rozprawy,  bez 
rzeczywistego   rozpatrzenia,  jedynie  w  sk³adzie  jednoosobowym  przy pomocy sprawozdawcy
wydaje   bezprawny   wyrok,   przecie¿   to   jest  nadu¿ycie  stanowiska  sêdziego   L.  B i a n k u 
w   obliczu   tylu   przedstawionych  przestêpstw, które przedstawi³am w mej krzywdzie moralnej
z  re¿imu  komunistycznego.  A¿  wierzyæ  siê  nie  chce,  ¿e  zbyt niewygodne i za trudne sprawy
s¹   odrzucane,  co  mo¿na  to  wyczytaæ  przez  internet   czyli   T r y b u n a ³  -   n i e   d z i a ³ a,
w  zwi¹zku  z  czym  nale¿y  go  skasowaæ,   aby   Unia   Europejska   mog³a  w  sprawiedliwoœci
funkcjonowaæ,  a  nie  w  takim  bezprawiu,  gdzie  sêdziowie  id¹ na kompromisy ze z³em i maj¹
za  nic  rzetelne  przebadanie  niewygodnych  spraw   czyli   nak³adaj¹  na  nie  kaganiec,  i  przez
to  wspó³pracuj¹  z  oprawcami. 

(  Proszê  mi  powiedzieæ  -  jaki  to  jest  Trybuna³ ?, ¿e nie ma w sk³adzie przynajmniej
trzech  sêdziów,  tylko  jest  jeden,   bo   przecie¿   przy  jednym “ rzeczniku ”  bezprawia  mo¿na 
natychmiastowo   ka¿d¹   niewygodn¹   prawdê   odrzuciæ,   z   której   sêdzia   nigdy   nie  bêdzie
rozliczany  w  tej  demokracji  liberalno - lewackiej,  która  oczywiœcie  jest  bez ¿adnej wartoœci.
Gremium   jednoosobowe   w   Trybunale  stoi  nad  prawem,   tak¿e   sêdzia  w  moim  wypadku
L.  B i a n k u   czuje  siê  mocny  w  europejskim  bezkrólewiu,   który  rz¹dzi  sodomistycznymi
prawami,   wiedz¹c,   ¿e   jego   ofiary   nie   maj¹   ¿adnego   g³osu,   tak    jak   te  nienarodzone, 
niechciane  dzieci,   które  w  gu³agach,  obozach  koncentracyjnych  i  obozach  zag³ady  czekaj¹ 
na  ostatni  barbarzyñski  cios,   który  zakoñczy  ich  ¿ycie  w  krematoryjnych  p³odach  matek.  

(  Proszê  mi  powiedzieæ  -  jaki to jest Trybuna³ ?,  który przy narzuconych ideologiach 
zag³usza   ewidentne   prawdy   i   nie   wyjaœnia  przyczyny  odrzucenia  skargi,  przecie¿  to  jest
a n a r c h i a   czyli   Trybuna³  pos³uguje  siê  wyk³adniami  prawa,  które  przystosowane  s¹  do 
ich   promowanego   re¿imu   liberalno  -  lewackiego,   który   narzuca   zwyrodnieniowe   prawa 
ca³emu  spo³eczeñstwu,   aby  ono  by³o  skoncentrowane  jedynie  na  przemijaj¹cej  konsumpcji,
w  zwi¹zku  z  czym  w  tym  Trybunale  w  sposób niewyobra¿alny kwitnie sodomia. A¿ wierzyæ
siê  nie  chce,  ¿e  w  tej  monarchii  absolutnej,  która  na sta³e zadomowi³a siê tym zniewolonym
Trybunale  nie reaguj¹ ani  “ wielcy ” przywódcy, ani te¿ pos³owie do Parlamentu Europejskiego, 
bo   przecie¿   ¿yj¹c  jedynie  w  œwiecie  materii  nie  bêd¹  sobie  zawracaæ  g³owy  tym  faktem,
tym  bardziej,  ¿e  maj¹   dobr¹  i  bardzo  dobrze  p³atn¹  posadkê,  i  dobre  te¿  profity.  

(  Proszê  mi  powiedzieæ  -  jaki  to  jest  Trybuna³ ?,    którego   w   ¿aden   sposób   nie
mo¿na  zaskar¿yæ,  tak  jak  dawniej  w  ¿aden  sposób  nie  mo¿na  by³o  zaskar¿yæ  hitlerowców
czy  te¿  stalinowców,   przecie¿   jest   to   pogarda  do  prawdy  i  sprawiedliwoœci,  i  bezprawie 
powinno  byæ  piêtnowane,  a  Trybuna³  na  si³ê  pacyfikuje  niewygodne  prawdy czyli za nic ma
otwartoœæ  na  dobro  drugiego  cz³owieka,  w  zwi¹zku  z  czym  prawo  tutaj  nie  istnieje.  Moja 
krzywda  moralna  dokonana  przez  pseudonaukowców  ma  za  du¿y  wymiar dla Europejskiego 
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Trybuna³u  Praw  Cz³owieka,  bo  przecie¿  ona  nie  tylko oœmiesza “ na pó³ gwizdka ” uczonych 
z  Wydzia³u  Rybactwa  Morskiego  Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie,  ale  równie¿  ca³¹  radê
naukow¹  Instytutu  Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie,  Centraln¹  Komisjê do 
Spraw  Stopni  i  Tytu³ów,  ale  równie¿  karierowiczów,  którzy zrobili z mojej pracy doktorskiej 
tak  liczne  plagiaty  i  nawet  dostali  za  ni¹  pierwsz¹  nagrodê  Ministra.

Europejski  Trybuna³  Praw  Cz³owieka (ETPC)  w  sposób niewyobra¿alny dyskryminuje
niewygodne  sprawy,   tak¿e   nie   jest   on   ¿adnym   stra¿nikiem   praw   w  Unii  Europejskiej,
w  zwi¹zku  z  czym  sêdziowie  tego  Trybuna³u  stali  siê  ciemiê¿ycielami  tej  Unii,   tak¿e  nie
ma  tutaj  ¿adnej  jednoœci,  ani  ludzkiej,  ani  te¿  chrzeœcijañskiej,  a przecie¿  o  tej  “ duchowej
jednoœci   chrzeœcijañskiej   Europy  ”  mówi³   tak   wiele   Œwiêty   Jan   Pawe³   II - gi.  Ten  nie 
zakamuflowany   lecz   jawny   totalitaryzm   ETPC   postawi³  na  ³amanie  praw  ludzkich,   si³¹ 
narzucaj¹c   ba³wochwalcz¹  tyraniê  wynaturzonych  swych  praw  w  sk³adzie  jednoosobowego
sêdziego,   co   jest   kompromitacj¹  na  skalê  miêdzynarodow¹,  tak¿e  w  tej  totalitarnej  epoce
tysi¹ce  ju¿  osób  zosta³o  skrzywdzonych  przez  ten  nieludzki  Trybuna³,   który  afirmuj¹c  z³o 
jawnie  gwa³ci  podstawowe  prawa  ludzkie  przy  wymogach  ob³udnej  unijnej  ideologii   czyli
zastosowa³   “  r z e Ÿ n i ê ”   niewygodnych  spraw,  któr¹  chroni  poprawnoœæ  polityczna,  przy 
której  to  w  niewyobra¿alnych wielkich  “ r z e Ÿ n i a c h ”  mordowane s¹ nienarodzone dzieci.

W  ¿adnym  wypadku  nie  zgadzam  siê  z  niesprawiedliwym wyrokiem pseudosêdziego
L.  B i a n k u,  który  dopuœci³  siê  przestêpstwa,   i   pragnie   drog¹   k³amstwa  narzuciæ  swoje
przestêpstwo,  tak¿e  tego  typu  niedouczeni  i  niekompetentni  sêdziowie doprowadzaj¹ jedynie
do  destrukcji  ca³ej  Unii  Europejskiej,   i  z  czasem   to  wszystko  i  tak  obróci  siê  przeciwko
tym  wszystkim  nierzetelnym  sêdziom,  bo  wiadomo,   ¿e  wszelka  niesprawiedliwoœæ  skazana
jest  z  góry  na  niepowodzenie, tak¿e za nic mam jakiekolwiek orzecznictwo rzeczników re¿imu 
liberalno - lewicowego,   którzy   rozmi³owani  s¹  jedynie  w  œmiercionoœnych  owocach  swych
decyzji,   które   nie   maj¹   nic   wspólnego   ze   sprawiedliwoœci¹,  bo  przecie¿  nie  by³o  tutaj 
¿adnej  rozprawy,  ani  te¿  rzeczywistego  rozpatrzenia  tak  ewidentnej  mej  krzywdy  moralnej. 
 

(  Proszê  mi  powiedzieæ  -  jaki  to  jest  Trybuna³ ?,  który  nie  maj¹cy  nic wspólnego 
z   prawdziw¹  demokracj¹,  wydaje  ostateczne  bezprawne decyzje, które tak naprawdê œmiechu
s¹  warte,  przecie¿  taki  Trybuna³  topi w b³ocie i sodomistycznym smrodzie tej obecnej sodomii
tysi¹ce  spraw  ofiar,  które  zwróci³y siê do tego Trybuna³u, nie wiedz¹c o tym, ¿e on 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.   

E T P C   niszczy    porz¹dek   sprawiedliwoœci,   który   poni¿a  godnoœæ  ludzk¹,  co  jest 
najgorsz¹   obrzydliwoœci¹   w   tym   zsekularyzowanym   œwiecie,   tak¿e   liberalno  -  lewicowi
sêdziowie  stracili  kontakt  z  dobrem  i  znaleŸli  siê  w zwyrodnieniowej  rzeczywistoœci,  która 
sta³a  siê  dla  nich  najzwyklejsz¹  normalnoœci¹,   dlatego  te¿  odrzucaj¹  tysi¹ce  niewygodnych
spraw  czyli  z³o  jest  tak  jawnie  propagowane,   tak¿e   nie   ma  tutaj  ¿adnej  sprawiedliwoœci, 
która  na  potêgê  jest  niedopuszczana i wrzucana do kot³a bezprawia. W tym monarchistycznym 
Trybunale  nie  mo¿na  dzia³aæ  tak,  jak  “ wielcy ”  z  Ja³ty  i  zak³adaæ  kaganiec na niewygodne 
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sprawy,  bo  to  wszystko  zniewala  Uniê  Europejsk¹,   która   przecie¿   w   duchu   prawdziwej 
solidarnoœci  i  chrzeœcijañskiej  mi³oœci   powinna   przynosiæ   dobre   owoce  nie  tylko  dla  ich
wszystkich  cz³onków,  ale  i  dla  ca³ego  œwiata.   

(  Proszê  mi  powiedzieæ  -  jaki  to  jest  Trybuna³ ?,  który jak to by³o podane w piœmie
z 15 paŸdziernika 2015 r.,  które otrzyma³am, ¿e ETPC nie bêdzie udziela³ ¿adnych dodatkowych
informacji  dotycz¹cych  posiedzenia  ani  dotycz¹cego  postanowienia  ( czyli  nawet  nie przeœle
uzasadnienia )  czyli  mamy  do   czynienia  z  faryzejskimi  dzia³aniami,   które  skrzywdzi³y  ju¿
tysi¹ce  ofiar,   które   zwraca³y   siê   do   tego  bezprawnego  Trybuna³u  o  rzetelne  przebadanie
spraw, których przecie¿ wcale nie by³o, bo przecie¿ prawo dzia³a tutaj wstecz, w zwi¹zku z czym
cz³onkowie  tego  Trybuna³u  s¹  autorytetem zerowym, i taki autorytet w prawdziwej demokracji
nie   ma   prawa   bytu,   tak¿e   widzimy   jak   wygl¹da   “ europejska ”   sprawiedliwoœæ  w  tym
wynaturzonym  Trybunale.  Takie  postanowienia mog¹ wydawaæ jedynie takie pseudoelity, które 
przebywaj¹  jedynie  w  swoich  ciasnych  horyzontach  i  s¹  nad  wyraz  ograniczone,  tak¿e  nie 
mo¿e byæ u nich ¿adnej uczciwoœci, bo tacy poplecznicy z³a poddaj¹ siê jedynie presji “wielkich” 
tego  œwiata,   którzy   na   si³ê   wdra¿aj¹   ba³wochwalcze  prawa,  pragn¹c  do  reszty  zniewoliæ 
ludzkoœæ,  co  wszystko to uw³acza godnoœci ludzkiej i jest niesamowit¹ klêsk¹ cz³owieczeñstwa.

ETPC  sprzeniewierzy³  siê  prawdzie,  tak¿e  sêdziowie,  którzy  tam pracuj¹ s¹ osobowo
niedojrzali   do   pe³nienia   tak   odpowiedzialnych   funkcji,    dlatego    te¿    przy   odmawianiu
przebadania  podstawowych  praw  ludzkich  ten  bezprawny  Trybuna³  nie  ma  ju¿  prawa bytu,
bo  przecie¿  niekompetentni  sêdziowie  wylewaj¹  lawinê k³amstw w swych orzeczeniach, które
mijaj¹  siê  z  rzeczywist¹  prawd¹.  Takie  bezprawne  postêpowania prominentów ETPC, którzy
s¹  tr¹dem  podlegaj¹cym  natychmiastowej  likwidacji,   budz¹   niepokój  u  prawych  ludzi,   bo
przecie¿  to  jest  zagro¿enie  dla  prawdziwej  demokracji,   która   nie  chce  mieæ  do  czynienia 
z  wypaczeniami  i  niebezpiecznymi  prawami,   które   s¹   skrywane,   i   które   jak  dotychczas
zaœmiecaj¹  ca³¹  Uniê  Europejsk¹,   która  milczy  w  tej  niedopuszczalnej  sprawie,   która  jest 
przeciwstawna  prawdzie i sprawiedliwoœci, i wpisuje siê jedynie w mroczn¹, spaczon¹ dyktaturê 
relatywizmu. 

(  Proszê  mi  powiedzieæ  -  jaki  to  jest  Trybuna³ ?,   który   bezprawnie   niszczy  akta
w  ci¹gu  jednego  roku  od  daty  postanowienia  czyli  bez  prawa zaskar¿enia niszczone s¹ akta,
to  przecie¿  jest  bezprawie  nad  bezprawiami.   Przez   takie   perfidne  postêpowanie  t³umi  siê
prawdê,   aby  ona  nigdy  nie  mia³a  sposobu  przebicia  w  tej  cywilizacji  k³amstwa  i  œmierci,
która   uwa¿a   siê   za   wolna,   ale   w³¹cznie   z  chronieniem  praw  wprowadzonej  bezlitosnej 
ideologii,  gdzie  wymusza  siê  zniewolone  pos³uszeñstwo,  abyœmy ¿yli w hipokryzji i ob³udzie 
indoktrynacyjnego  œwiata,  które  zalane jest  lawin¹  k³amstw,   co   propaguje  to  si³¹  E T P C.
Ten  bezprawny  Trybuna³  jest  idealny dla oprawców, którzy wyrz¹dzili tak ewidentne krzywdy,
na   które   ma   siê   dowody,   bo   w³aœnie  on   swoimi   bezprawnymi  orzeczeniami,  starannie 
zaciera  winy  oprawców,   w   sposób   jawny  ³ami¹c  prawa  ofiar  czyli  wyspecjalizowany  jest
w  robieniu  z³a.    ¡ Dobrodziejstwa ¢  serwowane   nam   przez   E T P C   s¹  dobrodziejstwami
zniewolonej  demokracji  czyli  mamy  do  czynienia  z  nowoczesnym niewolnictwem, w którym
manipuluje  siê  œwiadomoœci¹  ludzk¹,  ³amie  siê  elementarne  prawa i swobody oraz przymyka 
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siê  oczy  na  krzywdy  ludzkie,  o  czym  pisze  siê  na  ten temat coraz wiêcej w internecie przez
oddanych  prawdzie  ludzi,  którzy ju¿ dosyæ maj¹ tego rozpanoszonego bezprawia w tym ETPC, 
który  nagminnie  narusza  prawa  konwencji, pisz¹c w swoich orzeczeniach do ofiar, ¿e nie maj¹
prawa  do  ¿adnych  wyjaœnieñ, ani te¿ prawa do zaskar¿enia tej europejskiej patologicznej sitwy, 
która bez rozprawy, bez rzeczywistego rozpatrzenia, wydaje orzeczenia rodem z terrorystycznych 
krajów,  gdzie  ofiary  nie  maj¹  nic  do  powiedzenia,  o  czym  wy¿ej   ju¿  wspomnia³am. 

(  Proszê  mi  powiedzieæ  -  jaki  to  jest  Trybuna³ ?, który  tysi¹ce  ju¿  spraw  odrzuci³
maj¹c  za  nic  dobro  ofiar,  które  dysponowa³y  rzetelnymi  dowodami,  tak¿e  to  jest najgorszy
europejski  wrak,  który  niszczy  prawdê,  wolnoœæ  i  godnoœæ,  a  stoj¹c ponad prawem czuje siê
bezkarny  czyli  przyzwala  siê  na kwitniêcie bezprawia, i opinia publiczna nie mo¿e dowiedzieæ
siê  o  tych  nieprawoœciach,   bo   nad   wszystkim   zaci¹gniêto   szczeln¹  zas³onê  bezprawnego
milczenia,  a  poniewa¿  z  woli  Bo¿ej  prowadzê  duchowe  Dzie³o  Niebios,  tak¿e broni¹c jego
obna¿am  w  Chrystusie  ob³udê  tego  zniewolonego  Trybuna³u,   który   powtarzam   to  jeszcze
raz,   ¿e   powinien  byæ  zlikwidowany  dla  dobra  Unii  Europejskiej,  bo  z  tak¹  pêtl¹  u  szyli,
mo¿na  jedynie  bezpowrotnie  zaton¹æ  na  tym  fundamencie  piaskowym  tego  Trybuna³u. 

(  Proszê mi powiedzieæ - jaki to jest Trybuna³ ?, który podaje niepe³ne imiona sêdziego, 
jedynie  tylko  sêdzia  L. B i a n k u,  a  osoba,  która  wyda³a  pismo  z  upowa¿nienia  Trybuna³u 
podpisa³a  siê  jedynie  M. M i e r z e w s k a,  przecie¿  to  jest  bezprawie  czyli jak widaæ w tym 
ba³wochwalczym  kulcie  serwowanym  przez  Trybuna³  nie  tylko  jej  cz³onkowie  boj¹ siê  daæ 
œwiadectwa  rzeczywistych  prawd,  które  tam  wp³ywaj¹,  ale  równie¿  boj¹ siê podaæ pe³ne swe 
imiona,  aby  móc  w  bezprawiu  serwowaæ  swoj¹  prywatê  po³¹czon¹ z bezprawnymi prawami,
abyœmy  tylko  ¿yli  w  dobie  cenzury  prewencyjnej,  która  jest  zgodna  z unijnymi wymogami.

(  Proszê   mi   powiedzieæ  -  jaki  to  jest  Trybuna³ ?, który przy wszystkich odmowach
wysy³a  taki  sam  blankiet czyli to jest gotowy szablonowy blankiet, gdzie osoba z upowa¿nienia
Trybuna³u   pisze   wszêdzie   tak   samo,    jak    to   bardzo   dobrze   zorientowa³am   siê   przez
internet.  Bez  ¿adnego  trudu,  ¿adnego  wysi³ku  idzie  siê  na  ³atwiznê,  bior¹c  du¿e  pieni¹dze
za  wykonywan¹  pracê  czyli  ca³y  ten Trybuna³ nie jest przenikniêty prawdziwymi wartoœciami,
w  zwi¹zku  z  czym  nie  ma w tych ludziach cech g³êbokiego cz³owieczeñstwa. Jako niewolnicy
siebie  samych  swoj¹  nieprawoœci¹ rani¹ bliŸnich, jak i Pana naszego, bo przecie¿ wszystkie ich
bezprawne  orzeczenia  s¹  aktami  wymierzonymi  przeciw prawu wolnoœci, ¿yciu i szacunkowi, 
jaki siê cz³owiekowi nale¿y, i wszystko to wo³a o wielkie mi³osierdzie do Boskiego Odkupiciela.
Jesteœmy   obdarzeni   rozumem   i   woln¹   wol¹,    dlatego   te¿   pragniemy   pod¹¿aæ   drogami
prawdziwego  dobra, mi³oœci i wolnoœci, w zwi¹zku z czym odrzucamy totalitarny, niszczycielski
system  liberalno - lewacki,  który  zadomowi³  siê  w  tym  ETPC,   który  zobojêtnia³  na  trudne
i  niewygodne  sprawy,  które  nagminnie je wyklucza, chroni¹c jedynie oprawców.  Przebywaj¹c
w   sferze   œwieckoœci   tj.  profanum  trybuna³  zas³u¿y³  sobie  jedynie  na  to,  aby  pisaæ  o  nim
jedynie  z  ma³ych  liter,   bo   przecie¿  pozbawiony  jest  on  szacunku  do  przesy³anych  spraw,
pragn¹c  pogr¹¿yæ  w  odmêtach  rozpaczy  nie  tylko  swoje  ofiary,   ale   wszystkich   opornych,
abyœmy   pozbawieni   wiary   zbierali   jedynie   œmiercionoœne   owoce,   i  aby  nasz  rozum  by³ 
przesi¹kniêty  ich  zniewoleniami,  nie  wiedz¹c  o  tym,  ¿e  pomiêdzy  wiar¹ a rozumem istnieje 
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œcis³a  harmonia.  O  tej  harmonii  pisa³o  ju¿  wielu  Œwiêtych  wraz  ze Œwiêtym Janem Paw³em 
II - gim,  który  w  re¿imie  komunistycznym  obroni³  habilitacjê,  a  zwyrodnialcy  ³amania praw
ludzkich  nie  nadali  mu  stopnia, podobnie jak i u mnie, tylko tutaj chodzi o obroniony doktorat, 
tak¿e  z  pomoc¹  duszy  jego  wy³o¿y³am te wszystkie nieludzkie zwyrodnienia w tym trybunale, 
w   którym   sprawa   naszego   Œwiêtego   Papie¿a   z   t¹  jawn¹  dyskryminacj¹  jego  habilitacji
w   tym  zniewolonym  trybunale,   gdyby  za  ¿ycia  swego  dochodzi³  spraw  swych  w  nim,  to 
te¿  nie  mia³aby  si³y  przebicia  i  równie¿  dosta³by  tak¹  sam¹  odpowiedŸ jak ja, która wpisuje 
siê  w  znamiona  tej  obecnej  epoki  ob³udy,  k³amstwa  i  œmierci,  w  której  na si³ê wypiera siê
Pana  naszego  z  serc  i  dusz  ludzkich. 

(  Proszê  mi  powiedzieæ  -  jaki  to  jest  Trybuna³ ?,  który  we  wszystkich  odmowach
pisze,  ¿e  skarga  jest  niedopuszczalna,  to  przecie¿  przy  takich  dowodach jak np. ja poda³am, 
to  trzeba  byæ  niespe³na  rozumu,  ¿eby  takie  coœ  napisaæ,  ale  skoro  ten folwarczny Trybuna³
lubuje  siê  w  s³owie  “niedopuszczaln¹ ”,   które  musia³  to  wymyœleæ  jakiœ  postkomunista,  to
poprzez  moj¹  stronê  internetow¹  ca³y  œwiat  wkrótce  dowie  siê,   ¿e  ten  nieludzki  Trybuna³ 
prowadzi dzia³alnoœæ za niedopuszczaln¹ przy gremium jednoosobowym bez ¿adnego rzetelnego
rozpatrzenia   spraw   czyli   przy   zwyrodnieniowych   prawach.  W  tym  bezprawiu,  w  którym
wszystko  ukierunkowane  jest  na  zablokowanie  jakichkolwiek  procesów, których przecie¿ nie 
ma,  nie  mo¿na  w  ¿aden  sposób  wyegzekwowaæ  fa³szu  przez  ten niedopuszczalny Trybuna³, 
który  w  XXI - wszym  wieku  chroniony jest przez ich sodomistyczne prawa, tak¿e serwuje nam
on  sodomistyczn¹ ideologiê, która wed³ug tego sodomistycznego Trybuna³u ma rajê przetrwania
czyli   racjê   bytu,    dlatego   te¿   cz³onkowie   tego   Trybuna³u   jako   niezwyciê¿eni   w   swej 
niedopuszczalnoœci   ciesz¹   siê   z   bezsilnoœci   ofiar,   które   nie  mia³y  u  nich  si³y  przebicia 
z  rzetelnymi  sprawami,  tak¿e  nie  ma  co  dziwiæ  siê  im,  ¿e  ostatni wynik wyborów w naszej
OjczyŸnie  by³  dla  nich  pora¿aj¹cy.

Pseudoautorytety  z  tego  niezwyciê¿onego  ETPC,  które  s¹  w  rzeczy  samej  tyranami, 
przeforsowuj¹  wszelkie  wynaturzenia,   gdzie   ofiary   nie  maj¹  ¿adnych  szans  na  odwo³anie 
siê   od   ich   nieprawniczych   orzeczeñ,   opartych  o  ich  zniewolon¹  m¹droœæ,   która  pragnie
trzymaæ  ludzkoœæ  w  ciemnoœciach  niewiedzy,  k³amstwa,  korupcji  i  bezprawia,  ale  przecie¿ 
nie   ma   nic   niezwyciê¿onego,   bo   przecie¿   by³  ju¿  niezwyciê¿ony  komunizm,  marksizm, 
nazizm, ... ,   tak¿e   przyjdzie   te¿  pora  na  padniêcie  tego  niezwyciê¿onego  Trybuna³u,  który 
zaserwowa³  nam  holokaust  ³amania  praw  ludzkich,  w  którym  nagminnie odmawia on prawa 
do  rzetelnego  przebadania  spraw  z  udzia³em  przynajmniej  trzech  sêdziów.  

(  Proszê  mi  powiedzieæ  -  jaki  to  jest  Trybuna³ ?,  który pisze, ¿e postanowienie jest 
o s t a t e c z n e,   przecie¿   o s t a t e c z n e   sprawy  s¹  jedynie  na sposób myœlenia ludzkiego,
ale  nigdy  Bo¿ego,  bo  dla  Boga,   to   dopiero   pocz¹tek.   Omawiana  moja  krzywda  moralna
z  nie  nadaniem  mi  stopnia  doktora,  który  przecie¿  by³  obroniony i by³o te¿ pe³ne wymagane
kworum,  aby  od  razu  nadaæ mi stopieñ doktora na re¿imowym Wydziale Rybactwa Morskiego
Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie,   która  jest  bardzo  dobrze  udokumentowana,   nawet  i  na
mej  stronie  internetowej  nie  jest  tylko  dla  mnie,  bo  ona  jest  dla  ca³ej  ludzkoœci, tak¿e ona 
nigdy   o s t a t e c z n i e    nie    zaginie   na   sposób   myœlenia   ludzkiego,   bo   ona   sta³a   siê 
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kamieniem  wêgielnym  Dzie³a  Bo¿ego,  które  odwiecznie  zaplanowane  by³o  na  duszê  moj¹, 
tak¿e   poprzez   ten   kamieñ   wêgielny  przed  ostatecznym  werdyktem  ca³ej  nadprzyrodzonej
misji  mej  w  Stolicy  Piotrowej,   w   pe³ni   czasów   bêdzie   te¿  zdemaskowana  nie  tylko  gra
pseudonaukowców  z  omawianego  mojego  by³ego  macierzystego  zak³adu  pracy,  ale równie¿
IMGW  z  Warszawy  i  Centralnej  Komisji  do  Spraw Stopni i Tytu³ów oraz pseudopoczynania
fikcyjnego  Europejskiego  Trybuna³u  Praw  Cz³owieka,   który   jest   fikcj¹   id¹c¹   na   wielkie
kompromisy  ze  z³em,  tak¿e  pozbawiony  jest  sumieñ,  serca  i  dobroci  dla  bliŸnich.

K  E T P C    nie    mo¿e   nas   ubogacaæ   œmiercionoœnymi,   wynaturzonymi   prawami, 
które   si³¹   narzucaj¹   spo³eczeñstwu,   aby   nas   bez   reszty   zniewoliæ,   abyœmy   przebywali
w  barbarzyñskiej  spirali  nienawiœci zgodnej z relatywistycznymi ideologiami, które za nic maj¹
niewygodn¹  sprawiedliwoœæ,   tak¿e  otwarcie  sprzeciwiam  siê  tym  nieprawoœciom,   bo  mam 
na  sercu  i  duszy  dobro  owiec  Pana  naszego  Jezusa  Chrystusa,   które  niejednokrotnie  maj¹ 
lêk  przed  prawd¹  i  serwuj¹  nam  absurd  nad  absurdami  przesi¹kniêty  pustk¹  nad  pustkami.
W   Europejskim   Trybunale   Praw   Cz³owieka   na   potêgê   rozprzestrzenia³o   siê   z³o,  tak¿e
najwy¿sza  ju¿  pora,  aby  zatamowaæ  to  bezprawie,   bo   tylko  na  prawdzie  mo¿na  budowaæ
œwiat,   w   której   nie   zag³usza  siê   sumieñ  ludzkich,   nie  depcze  siê  te¿  godnoœci  ludzkiej
i  nie  przeœladuje  siê  ludzi  ze  wzglêdu  na  wiarê,  o  czym  piszê  te¿  w  Chrystusie  w Dziele
Jego,  które  uderza  w  ca³¹  indoktrynacjê  laicyzmu,  komunizmu   czy   te¿  kapitalizmu,  tak¿e
w  sposób  bezkompromisowy  za  przyczyn¹  Niepokalanej  dajê œwiadectwo Ewangelii Jej Syna
Jezusa  Chrystusa,  ¿yj¹c  nieustannie  w  sferze  œwiêtoœci  czyli  w  sferze  sacrum. 

Podczas  dzia³ania tego fikcyjnego Trybuna³u jestem niezmiernie zaanga¿owana w Dziele 
Boskiego  Pasterza,  które  pozwoli³o  mi  przebywaæ  w  nierozerwalnej  wiêzi z Nieœmiertelnym
jak  i  Koœcio³em  Jego,  i  jako  niestrudzony œwiadek Pana mego dajê ewangeliczne œwiadectwo 
¿ycia   mego   ca³emu   zdemoralizowanemu   œwiatu,   który   powinien  byæ  spragniony  prawdy 
i  wolnoœci  Oblubieñca Niebieskiego, a nie zniewoleñ tego bezprawnego Trybuna³u, który za nic 
ma  rzeczywist¹  prawdê  ofiar,  które  zg³aszaj¹  siê  o  pomoc  do  niego.  W  transcendentalnym
Trójjedynym  Bogu  otrzyma³am  dar  rozumienia  rzeczy  wy¿szych,  a  poniewa¿  dusza ma ¿yje
w   najg³êbszych  g³êbinach  duchowego  ¿ycia,   dlatego   te¿  o  czym  wy¿ej  ju¿  wspomnia³am
dog³êbnie  wesz³am  w  Bogu   w  ducha  wszystkich  cz³onków  ETPC,  przez  których  to  cierpi 
Pan  nasz,  aby  przedstawiæ  im  haniebne  ich  dzia³ania,  tak¿e  ujê³am  siê  za  wszystkie ofiary 
tego  re¿imowego  Trybuna³u,   który   w   wolnoœci   liberalno  -  lewackiej   stoi  w  opozycji  do 
niewygodnych  spraw,  nagminnie  je  odrzucaj¹c,  aby  trzymaæ  je  w  kajdanach  niewoli.

Jestem  pewna  w  Chrystusie,   dziêki  któremu  walczê  w  Imiê  Jego  orêdziem  prawdy 
i  mi³oœci  Jego,  aby  ruszyæ  wszystkimi  ksiêgami  sumieñ  ludzkich,  ¿e  ten  mój  list w du¿ym
stopniu  przyczyni  siê  do  skasowania  tego  chorego  od  zniewolonych  praw  Trybuna³u, który 
jako fikcyjne “ sumienie ” Unii Europejskiej kompromituje j¹ i torpeduje jej dzia³ania w dobrych
“ ¿niwach ”,   przez   co  cz³onkowie  tej  Unii  nie  maj¹  zbyt  wielkiej  odwagi  sprzeciwiaæ  siê 
wszystkim  nieprawoœciom,   do  których  to  te¿  zaliczaj¹  siê  pozorne  ateistyczne  naukowoœci
i  antymoralne  trendy,   które   nak³aniaj¹  do  ¿ycia  w  bezsensownych  wypaczeniach.   Szczêœæ 
Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  
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