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S z a n o w n a P a n i P r e m i e r zwracam siê do Pani o interwencjê w niezmiernie
wa¿nej sprawie, a mianowicie najwy¿sza ju¿ pora, aby by³y powziête odpowiednie poczynania
w celu natychmiastowej likwidacji lub te¿ naprawy Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka,
który tak naprawdê jest trybuna³em fikcyjnym i bezprawnym w sprawach niewygodnych
i zbyt trudnych, czego ¿ywym przyk³adem jest moja sprawa z numerem 23838 / 15 dotycz¹ca
bezprawnego nie nadania mi stopnia doktora po obronionej pracy doktorskiej przy pe³nym
wymaganym kworum na Wydziale Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie,
o czym pisa³am bardzo dok³adnie do Przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej 6. 01. i 9. 02.
2016 roku, ale bez ¿adnej odpowiedzi czyli moja prawda komunistycznych sprzedawczyków
zastraszy³a “ wielkich ” Komisji Europejskiej i w takich wypadkach najlepiej jest milczeæ, aby
poprzez milczenie zakoñczyæ rozpatrywanie jakichkolwiek niewygodnych spraw, co wszystko
to znajduje siê w pasku numer 77 i 78 na mej stronie internetowej / http:annaanielaflak.eu /,
która przekroczy³a ju¿ 286 500 odwiedzin.
J e a n - C l a u d e J u n c k e r jako Przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej nie mo¿e
staæ nad prawem i wyrzucaæ tak wa¿nych moich listów do kosza na œmieci, tak nieludzko
uœmiercaj¹c je, jak to robi³ poprzedni nasz rz¹d na czele z panem Donaldem Tuskiem,
który miliony podpisów pod wnioskiem o referendum w wa¿nych sprawach wrzuci³ je do
re¿imowego libertyñsko - lewicowego kosza, aby móc czerpaæ zyski z nêdzy, biedy i œmierci
s³abych, bezbronnych ludzi oraz s³u¿alczo realizowaæ trendy “ wielkich ” Unii Europejskiej
nie licz¹c siê z narodem. Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka (ETPC), który naznaczony
jest ju¿ niesamowit¹ kaŸni¹ masowych zbrodni niewygodnych spraw, idealny jest jedynie
dla sodomitów, którzy za nic maj¹ ¿ycie, jak i obronê ¿ycia i rodziny, tak¿e stoi on na
stra¿y antymoralnych i antyrodzinnych praw, dlatego te¿ jedynie w sk³adzie jednoosobowym
podejmuje siê decyzje, co jest ra¿¹cym przestêpstwem i w dodatku bez ¿adnego rzeczywistego
rozpatrzenia czyli bez ¿adnej rozprawy, co jest nastêpnym bezprawnym przestêpstwem ³amie
siê nieustannie prawa, pisz¹c w swoich orzeczeniach, ¿e sprawy nie podlegaj¹ zaskar¿eniu,
co jest nastêpnym przestêpstwem. Ponadto nie wyjaœnia siê odrzucenia skargi, tylko
wszystkim uœmierconym sprawom pisze siê wszêdzie tak samo, ¿e skargê uznaje siê
za niedopuszczaln¹, poza tym bezprawnie niszczone s¹ akta w ci¹gu jednego roku od
daty postanowienia czyli bez prawa zaskar¿enia niszczone s¹ akta, tak¿e s¹ to kolejne
przestêpstwa, które wpisuj¹ siê jedynie w monarchiê absolutn¹, która przesi¹kniêta jest
aferami, korupcjami i zak³amaniami, gdzie ofiary nie maj¹ g³osu przy podawanych
prawdziwych faktach, które s¹ niszczone przez pseudosêdziów tego fikcyjnego Trybuna³u,
o czym na ten temat pisze siê ju¿ du¿o w internecie.
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bo przecie¿ nagminnie narusza prawa konwencji, 10. 11. 2015 r. pisa³am równie¿ do samego
tego fikcyjnego Trybuna³u, co zawarte jest na mej stronie internetowej w pasku numer 72,
a ca³a moja krzywda moralna z re¿imu komunistycznego 5. 06. 2015 r. zosta³a wys³ana do
tego Trybuna³u, co zawarte jest w pasku numer 68, a ponadto wszystkie inne tak wa¿ne
dokumenty zwi¹zane z tak niewygodn¹ i zbyt hañbi¹c¹ spraw¹ dla pseudonaukowców
i pseudosêdziów znajduj¹ siê na mojej stronie internetowej.
Wœród nad wyraz niemi³osiernego zaszczucia, zhañbienia i mêczarñ, które zadawali
mi pseudonaukowcy w dochodzeniu omawianej prawdy skosztowa³am gorycz kielicha Pana
naszego, tak¿e darmo nie cierpia³am, bo zadawane obelgi, zel¿ywoœci i nêkania mnie i to
na ka¿dym kroku nie posz³y na marne, bo dziêki temu wszystkiemu wzmocni³am siê
w Chrystusie, aby po tylu latach na arenie ca³ego œwiata dojœæ swej prawdy przy jednoczesnym
obna¿eniu niesamowitego dna, które zagnieŸdzi³o siê u pseudonaukowych i pseudosêdziowskich
oprawców, którzy rozmi³owani s¹ w krêpowaniu ofiar swych i nak³adaniu na nich kagañców,
które zosta³y w moim wypadku rozerwane, abym mog³a publicznie zaœwiadczyæ o przemocy,
nienawiœci i mœciwoœci, która spotka³a mnie za czasów re¿imu komunistycznego
i postkomunistycznego, co by³o dla mnie najokropniejszym pseudonaukowym holokaustem,
o czym wiêcej napisa³am w “ Dziele ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego ”, które sk³ada siê z 9 - ciu ksi¹g, i które obecnie znajduje siê u Ojca Œwiêtego
Franciszka i Prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera.
K Jak mo¿na mieæ zaufanie do tak nieudolnego, niesprawiedliwego i bezprawnego
E T P C ?, który nak³ada kaganiec na niewygodne i zbyt hañbi¹ce sprawy, aby tylko
przypodobaæ siê politycznym si³om orientacji lewicowo - liberalnej, która straci³a orientacjê
realnej rzeczywistoœci ulegaj¹c wynaturzonym ideologiom, przecie¿ to wszystko jest
niepowetowan¹ s¹downicz¹ ruin¹, o której musi wiedzieæ ca³a Komisja i Unia Europejska.
Poprzez takie dzia³ania wziête z rodem z poprzedniej epoki E T P C dalej pierze mózgi
cz³onkom Unii Europejskiej czyli poprzez takie bezprawne orzecznictwa karmieni jesteœmy
pozorami prawdy oraz pomyjami i odpadkami zgni³ego ¿ycia moralnego.
Nasi przodkowie z Polski prze¿yli rozbiory, powstania i niewole, a obecnie
za pomoc¹ liberalno - lewicowego E T P C weszliœmy w nastêpn¹ niewolê, bo przecie¿
dzia³aniami i orzecznictwami swymi uczy on nas pogardy do elementarnych praw ludzkich,
mimo, ¿e tak szumnie nazywa siê Trybuna³em Praw Cz³owieka, który tak naprawdê bije
rekordy w wymyœlnych, chorych prawach, które dzia³aj¹ na rzecz zniewolenia brutalnie
pacyfikuj¹c niewygodne sprawy czyli zabija siê prawdê, niejednokrotnie ³ami¹c te¿ sumienia
ofiar. ETPC jest niesprawiedliwym wymiarem sprawiedliwoœci, bo przecie¿ niemi³osiernie
wy¿yna on niewygodne i zbyt hañbi¹ce sprawy, tak¿e s³u¿y on jedynie fikcyjnej
sprawiedliwoœci, która ma wielki poklask jedynie w dyktaturze relatywizmu, która na potêgê
niszczy œlady chrzeœcijañstwa oraz dopuszcza siê okrutnych mordów niewygodnych,
niechcianych spraw, jak i te¿ nienarodzonych, niechcianych dzieci. Nie mo¿na budowaæ
Europy na takim fikcyjnym E T P C, który nagminnie wy¿yna niewygodne sprawy czyli
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ofiary i zmusiæ je do ¿ycia w ciemnoœciach i mrokach ob³udy, k³amstwa i œmierci.
Skoro sta³am siê z woli Pana naszego ofiar¹ pseudonaukowców i pseudosêdziów,
którzy poprzez zastosowany przez nich mobbing w stosunku do mojej osoby, w sposób
okrutny katowali mnie k³amstwami i wszelkimi poczynaniami, co nic nie mia³o wspólnego
z prawdziw¹ nauk¹ i prawdziwymi prawami, dlatego te¿ w chrzeœcijañskiej mi³oœci na forum
ca³ego œwiata dajê czytelne œwiadectwo prawdy poczynañ pobratymców z³a w sprawie
omawianej mej krzywdy moralnej, dziêki której wysz³am z otch³ani nicoœci i rozpaczy,
w której bezkarnie by³am nieustannie nêkana i zabijana, przy jednoczesnym zrozumieniu,
¿e wrogowie dobroci zawsze s¹ zaw³adniêci lêkiem i nienawiœci¹ do wszelkiej sprawiedliwoœci,
w zwi¹zku z czym tak bardzo krzywdz¹ niewygodne osoby, i nigdy te¿ nie uspokoj¹ siê,
dopóki nie zniszcz¹ ofiary swej, co oczywiœcie w moim wypadku nic im nie wysz³o
z tego, aby mog³y zrealizowaæ siê odwieczne wyroki Stwórcy w stosunku do duszy mej.
W tym zdeprawowanym œwiecie z m o w a m i l c z e n i a jest najlepszym
œrodkiem dla przedstawicieli tuszowania niewygodnych spraw, co sama to niejednokrotnie
doœwiadczy³am, dlatego te¿ nie zwa¿a siê na ewidentne dowody i nie reaguje siê na skargi
spo³eczeñstwa, poniewa¿ s¹ wewnêtrzne sprawy “ wielkich ” tego œwiata, jak i te¿
wewnêtrzne sprawy Koœcio³a, które wo³aj¹ o pomstê do Nieba. W zak³amanej demokracji
wrogowie Ewangelii kryj¹ wiele niewygodnych faktów poprzez swoje fikcyjne rozprawy,
których tak naprawdê to nie ma, czego przyk³adem jest E T P C, i “ wielcy ” Unii
Europejskiej aprobuj¹ to z³o i nie zadaj¹ sobie trudu sprawdzenia wielu ewidentnych
bezprawnych praw, które tam zadomowi³y siê na korzyœæ oprawców i katów, przez co
cierpi¹ ofiary, które mia³y nadziejê na godne rozpatrzenie swych trudnych spraw w tym
Trybunale, który dla dobra Unii Europejskiej w takim bezprawnym stanie nie ma ju¿
prawa bytu.
S z a n o w n a P a n i P r e m i e r jestem pewna, ¿e po zapoznaniu siê z moj¹
spraw¹ przez kompetentne organa w Polsce, zajmie Pani g³os na forum ca³ej Unii Europejskiej
w sprawie zniewolonego E T P C, który swoimi bezprawnymi dzia³aniami nagina prawa
w przychodz¹cych tam niewygodnych sprawach, zafundowuj¹c nam przez to ukrywanie
prawdziwych faktów czyli zacementowuj¹c istotn¹ prawdê, aby nie by³o jej historycznej
pamiêci, poza tym zadomowione s¹ tam chore prawa nastawione na przestrzeganie jedynie
promowanych ideologii, które niszcz¹ podstawowe prawa naturalne i Bo¿e. P r a g n ê
zaznaczyæ, ¿e gdy tylko otrzymam na poczcie dowód nadania wysy³ki do Pani, jak
i Przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej (pismo w za³¹czeniu), to te dwa listy znajd¹ siê
równie¿ na mojej stronie internetowej w pasku numer 81 i 82.
Po zapoznaniu siê z ca³¹ dokumentacj¹ oczekujê odpowiedzi z Pani strony.
Szczêœæ Bo¿e !
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