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S z a n o w n y   P a n i e   Generalny   Sekretarzu   Rady   Europy  piszê  do  Pana  ju¿  po

raz  czwarty  w  sprawie  skargi  na  Europejski  Trybuna³  Praw  Cz³owieka ( E T P C ),  ale  Pan
przybra³  pozê  milczenia,   która   charakterystyczna   jest   dla  zbyt  niewygodnych  spraw  czyli
najwyra¿niej nie radzi sobie Pan ze swoim stanowiskiem,  co jest niedopuszczalnoœci¹ w œwiecie
demokratycznych   praw,   ale   dopuszczalne  w  wojnie  ideologicznej,  aby  nasta³a  jedynie  era 
libera³ów  i  lewicowców,   w   zwi¹zku   z  czym  dla  dobra  ca³ej  Rady  Europy  potrzebne  jest 
odwo³anie  Pana,  bo  przy  tak  wielkich  profitach  jakie  Pan  czerpie z w³adzy,  któr¹ wykonuje 
Pan  jedynie  na  pó³  gwizdka,  to  przecie¿  wiadomo,  ¿e  z  w³asnej  woli  nie podda siê Pan do
dymisji.  Na  miejscu  Pana  widzia³abym  jedynie  polityka  najwy¿szej klasy, pe³nego m¹droœci, 
który   cieszy   siê   wielkim   zaufaniem   u   ludzi   prawych,   jakim   to   jest  np.  Pan  Jaros³aw 
Kaczyñski,  który  jest  zupe³n¹  odwrotnoœci¹  Pana,  bo  on  ma  na  celu dobro ka¿dego narodu, 
a   poza   tym   nie   boi   siê   zbyt   trudnych  i  hañbi¹cych  spraw,  dlatego  te¿  tak  bardzo  jest 
znienawidzony   przez   zwolenników   sodomii,   którzy   pragn¹   bezwarunkowego   pogañstwa 
i   niewolnictwa,   które   serwowane  jest  nam  w³aœnie  przez  Radê  Europy  wraz  z  fikcyjnym 
E T P C,   który   wewn¹trz   jest   trupem   i  najgorszym  niewypa³em  prawniczym  stworzonym 
na  u¿ytek  Unii  Europejskiej, dziêki której ¿yjemy w zniewolonych czasach, które przesi¹kniête 
s¹  niesamowit¹  relatywizacj¹  ludzkiego  ¿ycia. 
 

K  Pytam   siê   jakim   prawem   R a d a   E u r o p y   “ olewa ”  moj¹   skargê ?   na  tak
szumnie   nazwany   E T P C,   który   pope³nia   tak   wiele   przestêpstw   przy   rozpatrywanych 
sprawach,  bo  przecie¿  dokonywane  s¹  one  w  sk³adzie  jedynie  jednoosobowym bez ¿adnego
rzeczywistego   rozpatrzenia   czyli   bez   ¿adnej   rozprawy,   zdany   jedynie   na   t³umacza,  co
wszystko  to  nie  podlega  zaskar¿eniu,  i  w  swoich  bezwzglêdnych i absolutnych orzeczeniach 
nie  respektuj¹cych  prawowitych  dowodów  pisze  siê  na  poœmiewisko  swoje  jedynie  jednym 
zdaniem,  ¿e  sprawa  jest  ostateczna i niedopuszczalna, nie udzielaj¹c te¿ ¿adnych dodatkowych
informacji   dotycz¹cych   posiedzenia,   ani   dotycz¹cego   postanowienia   ( czyli  nawet  nie  s¹
przes³ane  uzasadnienia ),   niszcz¹c   te¿   bezprawnie   akta   w   ci¹gu   jednego   roku   od  daty
postanowienia  czyli  bez  prawa  zaskar¿enia  niszczone  s¹  akta,   podaj¹c   przy   tym  niepe³ne 
imiona   sêdziego,   bez   ¿adnego  trudu,  bez  ¿adnego  te¿  wysi³ku  wysy³aj¹c  ofiarom  gotowy 
szablonowy   blankiet,   co   wszystko   to   notorycznie   narusza   europejsk¹   konwencjê   praw 
cz³owieka.  Ca³a  dzia³alnoœæ  E T P C  jest  olbrzymi¹   m a f i ¹  libertyñsko - lewack¹  zara¿on¹
tr¹dem  bezprawia,   gdzie  w  sprawach  trudnych  i  niewygodnych  wszystko  odbywa  siê  poza
prawem,   co   wspierane   jest   to   przez  bezkarnych  pseudosêdziów,  jak  i  “ wielkich ”  Rady
Europy,   którzy   swoimi   zniewolonymi   prawami   i  ustawami  wywieraj¹  presje  na  pañstwa
cz³onkowskie  uwa¿aj¹c  to  wszystko  za  powszedni  chleb,  tak¿e  z  tak¹  zwyrodnieniow¹  ich
dzia³alnoœci¹   staliœmy   siê   uzale¿nieni   od   nowej  formy  niewolnictwa  Rady  Europy,  która
pragnie  wszystkie  narody doprowadziæ do tchórzliwej degradacji,  co oczywiœcie z góry skazane
jest na niepowodzenie.  W  tym  czyrakowym  E T P C  nic  nie  rozwi¹¿e  siê  samo,  a poniewa¿
pañstwa  cz³onkowskie  nie  mog¹  byæ  karmione  takim  fikcyjnym  prawniczym “ sumieniem ”, 
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który  wymaga  nie  tylko  stanowczych  i  realistycznych  zmian  w  funkcjonowaniu,   ale  nawet
natychmiastowego  rozwi¹zania,  w  zwi¹zku  z  czym bêdê pisa³a dot¹d a¿ w koñcu moja skarga
bêdzie  rozpatrzona,  bo  przecie¿  nie  mo¿na  dopuœciæ  do masowych uœmierceñ niewygodnych
i  trudnych  spraw,  które  dzia³aj¹  w  oparciu  o  ich  zniewolone  libertyñsko - lewackie  prawa,
które  nawet  nie  podlegaj¹  obiektywnej  ostrej  krytyce  Komitetu Helsiñskiego, ani te¿ Komisji
Weneckiej,  które  równie¿  cudzo³o¿¹  z  nieprawd¹  uczestnicz¹c  w  destrukcji  demokracji. 

Na  podstawie  chocia¿by  mojej  sprawy  z  numerem  23838 / 15   z   ETPC   kierowanej 
do   Rady   Europy   widaæ   wyraŸnie,   ¿e   nie   liczy   siê   ona   z  pojedyñczym  moim  g³osem 
docieraj¹cym  do  niej  w  tak  wa¿nej  sprawie,   która   najprawdopodobniej   za  ka¿dym  razem 
wrzucana  jest  do  kosza  na  œmieci,  bo  przecie¿ ten Europejski Trybuna³ zosta³ tak utworzony, 
aby  nikt  nie  mia³  prawa  zaskar¿aæ  go,   aby    jako  zatrute  i  kulawe  “ sumienie ”  ca³ej  Unii 
Europejskiej   móg³   on   podawaæ  jedynie  nie  rzeczywiste  prawdy,  ale  prawdê  ideologiczn¹,
która   przystosowana   jest   do   dyktatorskich   wymogów   mafii   liberalno - lewicowej,   która
za   wszelk¹  cenê  demontuje  sprawy  niewygodne  i  dezintegruje  narody  utrwalaj¹c  przy  tym
swoj¹  w³adzê,  która  nie  liczy  siê  z  g³osem  spo³eczeñstwa.  Mafia sodomitów z Rad¹ Europy 
wraz  cielcem  bez  ludzkiej  twarzy,   jaki   sobie   sama  stworzy³a  pod  postaci¹  ETPC  buduje 
¿ycie  bez  fundamentów  chrzeœcijañskich,  bez  Boga  czyli  nie  na skale Bo¿ej tylko na piasku, 
bez  ¿adnego  fundamentu,  tak¿e  ten  piaskowy  budulec  ci¹gle  siê  rozlatuje,  bo jedynie wiara 
buduje  przysz³oœæ  œwiata,  ale  tego  nie  mog¹ zaakceptowaæ wrogowie mi³oœci i prawdy Bo¿ej. 

K  Pytam  siê  jakim  prawem   dyktatorski   re¿im   R a d y   E u r o p y   stworzy³   sobie 
taki  autokratyczny  oparty  na  nieograniczonej  w³adzy  ETPC ?,  który  przy  jednym  prawniku
w  sposób bezwzglêdny nie opieraj¹cy siê na ¿adnych argumentach w zbyt trudnych i hañbi¹cych
sprawach  stosuje  terror,  niesamowit¹  tyraniê  przy  argumentach  si³y  pisz¹c  jednym zdaniem,
¿e  sprawa  jest  niedopuszczalna,    jak  to  uczyni³  w  moim  wypadku  zdrajca  sprawiedliwoœci 
pseudosêdzia   L.  B i a n k u,   który  w  rzeczy  samej  jest  autorytem  zerowym,  jak  i  ca³y  ten
Europejski  Trybuna³,   który   stoi   na   stra¿y   zwyrodnieniowych   praw  i  ¿ycia,   bo  przecie¿
w  tym  nieludzkim  pragmatyŸmie  serwowane  s¹  nam  nie  tylko rzeŸnie niewygodnych spraw,
ale  równie¿  rzeŸnie  niechcianych,  nienarodzonych  dzieci,  ideologia  gender,  in vitro, zwi¹zki
czy  te¿  ma³¿eñstwa  tej  samej  p³ci  oraz  inne wypaczenia, co w rzeczy samej wo³a to wszystko
o  pomstê  do  mi³osiernego  Boga.  

Z  Tak  jak  w  poprzednich listach,  tak   i   obecnie  rzetelnie  przedstawiê  przestêpstwa 
uczynione  przez  sitw¹  pseudonaukow¹  i  pseudoprawnicz¹,  które  wszelkimi  sposobami  by³y 
i  jak  widaæ  nadal  s¹  pacyfikowane  i  zatapiane  w  morzu  zapomnienia,  tym razem na skutek 
bezwarunkowych  dzia³añ  libertyñsko - lewackich,  które  pozbawione  s¹  cz³owieczeñstwa  i s¹
fa³szywymi  diamentami  w  pañstwie  prawa,  ale  nie  praw  demokratycznych.     

P i e r w s z e    p r z e s t ê p s t w o     -   11. 07. 1985 r.   po   obronionej   mojej   pracy
doktorskiej   na  Wydziale Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie, który obecnie 
zwie  siê  Wydzia³em  Nauk  o  ¯ywnoœci  i  Rybactwa  obroni³am  pracê doktorsk¹ maj¹c¹ dobre 
recenzje  przy  pe³nym  wymaganym  kworum,   aby   od   razu  nadaæ  mi  stopieñ  doktora,  lecz 
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nie¿yj¹cy  ju¿  od  paru  tygodni  bezkarny  komunistyczny  oprawca  prof.  Aleksander Winnicki 
dopuszczaj¹c  siê  przestêpstwa  nie  bra³  udzia³u  w  g³osowaniu  mimo,  ¿e  by³  na  nim.

 D r u g i e g o   p rz e s t ê p s t w a   i  to  z  jak najhaniebniejsz¹ premedytacj¹ dopuœcili 
siê  ci  cz³onkowie  Rady  Wydzia³u,   którzy   byli   wiernie   oddani   komunistycznej   partii   tj.
pseudomêdrzec  prof.  Aleksander  Winnicki,  Idzi  Drzycimski, Rajmund Trzebiatowski, Juliusz
Chojnacki,   Zygmunt  Che³kowski,   Andrzej  Kompowski  i  Józef  Œwiniarski   oraz   nie¿yj¹cy
ju¿  docent  mianowany  czyli  doktor  Kazimierz  Miller,   bo   w³aœnie  wszyscy  oni  œwiadomie 
uczestniczyli   w   przed³u¿onym   przestêpstwie  zainspirowanym  przez  nieludzkiego  dziekana
prof.  A.  Winnickiego   zwo³uj¹c   drugie   g³osowanie  na  9. 10. 1985 r.,   w   którym   to    n i e 
d o p u s z c z o n o    d o    g ³ o s o w a n i a    moich   recenzentów,   tak¿e  komisja  w  zupe³nie 
innym  sk³adzie  zrealizowa³a   perfidny   i   zamierzony  plan  komunistycznych  na  pó³ gwizdka 
mêdrców,   którzy   jako   nietykalna   sitwa  do  tej  pory  chroniona  jest  przez  zwyrodnieniowy
re¿im  liberalno - lewicowy,  w  którym ustala siê prawa o przedawnieniu, aby chroniæ oprawców 
mimo,  ¿e  ma  siê  niezbite  dowody,  tak  jak  w  moim  wypadku.  
   

T r z e c i e g o    p r z e s t ê p s t w a    dopuœci³a   siê   Centralna   Komisja   do   Spraw 
Stopni  i  Tytu³ów  w  Warszawie,   bo   zamiast   skierowaæ   moj¹   pracê  doktorsk¹  do  dwóch 
oœrodków  naukowych  i  to  do  profesorów  geografów,  to  skierowano  j¹  jedynie  do  jednego 
oœrodka  naukowego  tj.  Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z Warszawy, i to docentów 
fizyków,  tj.  do  pana  docenta  Pruchnickiego  i  docenta  Sadowskiego,  którzy dopuszczaj¹c siê 
przestêpstwa  czyli  jest  to  ju¿   c z w a r t e   p r z e s t ê p s t w o,  na zamówienie napisali nad 
wyraz  szkaluj¹ce  recenzje,  których  nigdy  nie otrzyma³am, i które zawsze by³y podtrzymywane 
mimo,  ¿e  opublikowa³am  moj¹  pracê  doktorsk¹  w  s³ynnym  Ossolineum w Komitecie Badañ
Morza  i  powsta³o z niej te¿ sporo plagiatów,  co  jest   ju¿   p i ¹ t y m   p r z e s t ê p s t w e m,
co  nigdy  to  nie  by³o brane pod uwagê przez pseudonaukow¹ sitwê obsadzon¹ w tej bezprawnej
Centralnej  Komisji  do  Spraw  Stopni  i  Tytu³ów,   która   by³a  i  jest  nie  tylko  niesamowitym
czyrakiem,  ale  i  trupem  dla  polskiej   nauki.  S z ó s t e   i   to  dotkliwe   p r z e s t ê p s t w o 
nast¹pi³o   ze   strony   sêdziego   L.  B i a n k u   z   Europejskiego  Trybuna³u  Praw  Cz³owieka, 
który    nadu¿ywaj¹c    swojego   stanowiska   napisa³   na   odczepnego   jedynie   jedno   zdanie, 
¿e   sprawa   jest   niedopuszczalna   maj¹c   za   nic  orzeczenie  z  14. 04. 2015 r.  z  Prokuratury 
Rejonowej  Szczecin - Niebuszewo,   ¿e   przedstawione   przeze   mnie   przestêpstwa   podleg³y
przedawnieniu  karalnoœci  czynów   na  podstawie  art. 17 § 1 pkt 6 kpk,   w   zwi¹zku   z   czym 
otrzyma³am  postanowienie  o  odmowie  œledztwa. 

Z  takmi  decydentami  bezprawia,  którzy  s¹ zdrajcami sprawiedliwoœci maj¹cymi prawo
w  wydawaniu  nieludzkich  orzeczeñ,   jakim  jest  to  pseudosêdzia  L.  B i a n k u   ca³y   ETPC
zara¿ony   jest   tr¹dem   bezprawia   i   trupem   dla   wymiaru   sprawiedliwoœci,    bo    przecie¿
nasi¹kniêty   jest   on   ba³wochwalczymi  prawami  realizuj¹c  ideologiê  zwyrodnialców,  którzy 
³ami¹  nie  tylko  podstawowe  prawa  naturalne,  ale  i  Bo¿e,   tak¿e   taka  masoneria  musi  byæ
wykorzeniona,  bo  przecie¿  jako  pêtla  u  szyi dla ca³ego europejskiego  “ sumienia ”  zniewala, 
a   nastêpnie   wykañcza   ona   niewygodne   sprawy   ofiar   re¿imu   poprzednich  epok  czy  te¿ 
obecnej  epoki  jak¹  to  nam  serwuj¹  nawet  wspó³czeœni  targowiczanie  z  naszego  kraju,  aby 
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tylko  nasta³  dyktat  jednej  opcji  politycznej  tj.  liberalno - lewicowej.    

Z   tak¹   nad   wyraz   bezprawn¹   sitw¹   pseudoprawnicz¹  zarówno  w  Radzie  Europy 
jak  i  w  fikcyjnym  ETPC,  która  zadomowi³a  siê  tam  na  sta³e,  chocia¿  ka¿dy  pe³ni  funkcje 
jedynie  czasowo,   bêdzie   mi   bardzo   trudno   doprowadziæ   do   rozpatrzenia   skargi  na  ten
przesi¹kniêty  prawniczym  bagnem  Europejski  Trybuna³  tym bardziej, ¿e jestem zdana jedynie
tylko  na  siebie,  bo  moja  interwencja  do  rz¹du  w  omawianej  sprawie  sta³a  siê  bezowocna,
o  czym  mówi¹  pisma  w  tej  sprawie  znajduj¹ce  siê  w  pasku  nr.  96  i  97  na  mojej  stronie 
internetowej  / http:annaanielaflak.eu /,   która   przekroczy³a   ju¿   prawie   360 000  odwiedzin. 
A¿  wierzyæ  siê  nie  chce,  ¿e  nikt  z  rz¹dz¹cych  nie  jest  kompetentny,  aby  zainterweniowaæ
w  tak  wa¿nej  sprawie,  jedynie  tylko  bez  kompetencji  napisz¹  na  odczepnego  swój  wywód 
pozbawiony  najmniejszego  sensu  i  logiki,  aby  zrobiæ  “ uk³on ”  w  kierunku  sodomitów,  jak 
to   zrobi³a   pe³nomocnik   pani   Justyna  Chrzanowska  z  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych,
podobnie    jak    dawniej    uczyni³a    to   te¿    na   pó³   gwizdka   pani   prokurator   Ma³gorzata 
Wojciechowicz    z    Prokuratury   Okrêgowej   w   Szczecinie   z   Wydzia³u   III   Nadzoru   nad 
Postêpowaniem   Przygotowawczym,   ¿e   póŸniej   ponownie   musia³am   pisaæ   odwo³anie  do 
Prokuratora  Generalnego  Andrzeja  Seremeta,  gdzie  moj¹  sprawê  skierowano  do Prokuratury
Apelacyjnej  w  Szczecinie,  aby  nadaæ  prawid³owy  bieg  sprawie,  co  wszystko  to znajduje siê
na  mojej  stronie  internetowej.

K  Pytam    siê     jakim    prawem     R a d a     E u r o p y     stworzy³a     sobie     takiego
bezu¿ytecznego  cielca  prawniczego  pod  postaci¹  ETPC ?,  ¿e  nikt nie mo¿e zainterweniowaæ
ani  z  rz¹dz¹cych  czy  te¿  ministrów  wybranych  w  demokratycznych  wyborach,  ani  te¿  nikt
nie  odpisuje  w  tak  niewygodnej  sprawie  na  moje  listy,  które kompromituj¹ na arenie ca³ego
œwiata   nie   tylko   bezdenny   wymiar   sprawiedliwoœci   E T P C,    w    którym   dokonuje   siê
kapturowych  s¹dów  na  niewygodne  sprawy,  które  ¿ywcem  topi  siê  w  diabelskim  szambie, 
ale  ca³¹  Radê  Europy,  która  równie¿  wymaga   natychmiastowych  i  to  dynamicznych zmian 
w  swoim  funkcjonowaniu. 

S z a n o w n y   P a n i e  Generalny  Sekretarzu  Rady  Europy  nie  mo¿e  Pan  dyktowaæ
warunków  jako  jedna  osoba  odnoœnie  fikcyjnego  E T P C,  tak  jak  robi  to  pani Merkel, pan
Schulz,  Junker  czy  te¿  Tusk,  którzy  nie  licz¹c  siê  z  narodami  sami  decyduj¹ o wszystkim,
bo   takie   dyktowane   warunki   przez   pojedyñcze   osoby,   które   jeszcze  zastraszaj¹  innych
niepoprawnych   politycznie  cz³onków  Unii  Europejskiej  w  sposób  ewidentny  ³ami¹  wartoœæ 
demokracji  wraz  z  wolnoœci¹  s³owa.   Te  moje  listy  w  sprawie  skargi  na  ETPC  kierowane 
na   rêce   Pana   maj¹   byæ   odczytane   na   forum   ca³ej   Rady  Europy,  aby  nastêpnie  podj¹æ 
prawnicze   dzia³ania   w   sprawie  likwidacji  tego  niewypa³u  prawniczego,  bo  naprawiæ   jest 
raczej  niemo¿liwoœci¹  przy  takiej  sodomii,  która  wkrad³a  siê  tam,  o  czym  wszyscy wiedz¹ 
nawet  i  Pan,   bo  przecie¿  jako  prawniczy  stwór  obsadzony  zwolennikami  obecnej  sodomii 
zosta³  on  tak  stworzony,  aby  respektowane  by³y  zniewolone  prawa,  które  nakazuj¹ nam iœæ 
jedynie  drog¹  libertyñsko - lewack¹.  Nie  mo¿e  tak  byæ,  ¿e  bêdzie  Pan  nic  nie  robi³ z moj¹ 
skarg¹  na  ETPC,  bo  wed³ug  Pana  zmys³owego  myœlenia  tak  ma  byæ,  bo  przecie¿  nie  jest 
Pan  do  brania  tylko  du¿ych  pieniêdzy,  ale  te¿  do dzia³ania w sprawach trudnych, hañbi¹cych 
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i  niewygodnych,  tak¿e  najwy¿sza  ju¿  pora,   aby   wykaza³   siê   Pan  swoj¹  kompetencj¹  dla
dobra  wymiaru  sprawiedliwoœci,  co  jest  Pana  s³u¿bowym  i  moralnym  obowi¹zkiem.

Z  Z  woli  Bo¿ej  na  arenie  ca³ego  œwiata  poprzez  moj¹  stronê  internetow¹, na której
znajduje   siê   ca³a   dokumentacja    w    omawianej    sprawie    p r a g n ê    zachowaæ    pamiêæ 
o   bezprawiach   psudonaukowców   i   pseudosêdziów   w   œwietle   prawdziwej  prawdy,  które 
dosiêg³y  mnie  przez  zacietrzewion¹  sitwê  sodomitów,  i  które  by³y  z premedytacj¹ pomijane 
i  ukrwane  przed  opini¹  publiczn¹,   aby   tylko   wymazaæ   pamiêæ   mojej   krzywdy  moralnej 
z  9.10.1985 r.  i  zatuszowaæ prawdziwe przestêpstwa nietykalnych mafiozów komunistycznych, 
postkomunistycznych  i  liberalno - lewackich.   P r a g n ê   równie¿,    aby   nastêpne   pokolenia
zna³y  ca³¹  prawdê  i  wiedzia³y  o  zniewolonej  Radzie  Europy,  która  utworzy³a  sobie takiego
zniewolonego  cielca  pod  postaci¹  ETPC,   na   którego  jak  dotychczas  nie  ma  mocnych,  bo
przecie¿  jest  to  walka  z  wiatrakami,  tak¿e  trudno  “ zwaliæ ” go z  piaskowych fundamentów,
który   jako   bo¿ek   w   niewygodnych   sprawach   wyeliminuj¹cy  podawane  prawdziwe  fakty
czyli   dowody   wydaje   jednym   zdaniem   bez   ¿adnej  rozprawy  fa³szywe  wyroki,  które  nie
podlegaj¹  absolutnie  ¿adnej  dyskusji  i  ¿adnemu  zaskar¿eniu. 

Nie  mo¿e  byæ  zbudowany  ETPC  na  zak³amaniu,  ob³udzie  i  œmierci,  tak  jak  buduje 
siê  ca³y  zdemoralizowany  œwiat,  aby  by³  on podporz¹dkowany ba³wochwalczemu systemowi, 
a   poniewa¿   ten   nieludzki   Trybuna³   zosta³   stworzony   przez   zniewolon¹   Radê   Europy, 
w  zwi¹zku  z  czym  staliœmy  siê  zak³adnikami  w  baga¿niku  auta,   które   prowadzi   w³aœnie 
Rada  Europy  i  w  tempie,   nad   którym   nie  mamy  ¿adnej  kontroli  ( Michael  Gove ).  Rada 
Europy,   która  w  relatywistycznym  systemie  stworzy³a  sobie  taki  sodomistyczny  cielec  pod 
postaci¹  ETPC  pozbawionego  godnoœci  i  sprawiedliwœci  nie  mo¿e  iœæ  dalej na kompromisy 
ze  z³em  uczestnicz¹c  z  oprawcami  i  pseudosêdziami  ³ami¹cymi  podstawowe  prawa ludzkie, 
bo  przecie¿  poprzez  takie  postêpowanie  dalej  uczestniczy³aby  ona w niesamowitym szanta¿u
liberalno - lewackim,  dlatego  te¿  musi  ona  podj¹æ  prawne  kroki,  aby  rozwi¹zaæ ten fikcyjny
trybuna³  lub  te¿  naprawiæ  go  od  samych  podstaw,   o   czym   ju¿   wy¿ej  wspomnia³am,  aby
ju¿  wiêcej  nie   by³o  egzekucji  niewygodnych  i  trudnych  spraw  w  nim,  który  jak dot¹d jest
niesamowit¹  masakr¹  i  klêsk¹  dla  wymiaru  sprawiedliwoœci. 

S z a n o w n y   P a n i e,   tak   jak   dawniej   w   omawianej   sprawie  celowo  wszystko 
przeci¹gano,   aby   póŸniejsza   walka   w   dochodzeniu   spraw  nie  przynios³a  ¿adnego  efektu
i   wszystko   przedawni³o   siê   w   ustalonych  libertyñsko - lewackich  prawach,  tak  i  obecnie
d¹¿y  Pan  do  tego,   aby   poprzez   ciszê   wyeliminowaæ   moj¹    niewygodn¹   skargê   na   ten
nieludzki   E T P C   czyli   nie   ma  u  Pana  ¿adnej  woli  dyskusji  w  tak  kompromituj¹cej  dla 
Rady  Europy  sprawie,  ale  pragnê  zaznaczyæ,  ¿e  gdy  nie  otrzymam  odpowiedzi  od Pana do 
miesi¹ca  od  momentu  wys³ania  tego  listu,  to  napiszê  kolejny  list,   aby  ugruntowaæ  wiedzê
o   niedopuszczalnych   przestêpstwach   tego   Europejskiego   Trybuna³u   opartego   o   skrajnie
anarchistyczne  standardy  podaj¹ce  wiele  zak³amañ,   czego   przyk³adem   jest   moja   sprawa, 
tak¿e  po  propagandzie  komunistycznej,  która  to miêdzy innymi do 1989 r.  blokowa³a prawdê 
katyñsk¹  nasta³a  propaganda  libertyñsko - lewacka,  nad  któr¹  to  czuwa  ob³udna poprawnoœæ
polityczna.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 
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