
Dopełniając pytanie; czy wolny człowiek może w twoim/waszym sądzie zadeklarować na piśmie lub ustnie że 
stoi na prawie naturalnym i być pewien że proces odbędzie się na podstawie prawa naturalnego czyli 
autentycznego prawa?

***

Społeczeństwo odkryło że sądy czyli urząd - sąd ; jest/są korporacjami  a wiadomo że jedynym obowiązkiem 
legalnym korporacji jest powiększanie dochodu. Nie ma tu mowy o prawie czy sprawiedliwości. I to jest 
poważny konflikt z tym czego oczekuje społeczeństwo a tym co sąd czyni. Korporacja nie może brać udziału
w sądzeniu ludzi.

Konfliktów jest więcej a omówmy podstawowy. Korporacja może się nazywać jak chce, nawet - „sąd” wcale 
nim nie będąc.  

Ale, zgodnie z prawda i prawem (nie ustawami) jedna z maksym prawa jest;  „Prawda jest suwerenem.”

Jeśli pan/i zadeklaruje że jest szefem firmy/korporacji „sąd” to oznacza że wy decydujecie co czynicie w swojej
korporacji a klienci mają prawo zamawiać wasze usługi lub nie.  Czy to prawda? I wtedy nie macie obowiązku 
czynić woli społeczeństwa. To oczywiste. Ale jeśli zmuszacie ludzi do brania udziału w waszym biznesie to 
stajecie się przestępcami.  Tak mówi kodeks karny a to akurat jest zgodne z zasadami prawa naturalnego.

Wtedy społeczeństwo niech sobie negocjuje z kim chce aby utworzyć sądy jakich oczekuje. To chyba jest 
oczywiste.

Ale, jest tu poważny problem w tym kierunku. Jeśli sąd daje ofertę wolnemu człowiekowi aby przybył i wszedł 
w biznes z waszą firma pod groźbą, która przesłuchuje i decyduje, tak naprawdę o losach człowieka.  A w 
wypadku gdy człowiek się nie godzi i nie przyjdzie do waszej firmy to go zniewalacie, zamykacie do klatki lub 
w biały dzień rabujecie. A to jest poważne bezprawie.

Należy tu podać, że sąd jeśli ma być sądem i mieć władzę nad człowiekiem to tylko i wyłącznie na podstawie 
prawa a nie czyjejkolwiek decyzji.

Jest bezprawiem czynić teatr zwany procesem sądowym opartym na oszustwie i potem zniszczyć człowieka. To
jest zaplanowane przestępstwo.  I nie można się nawet tłumaczyć że człowiek się zgodził aby go obrabować lub
zamknąć do klatki. Czym innym jest gdy człowiek popełnił przestępstwo np ukradł a ktokolwiek nawet Mc 
Donald go osadzi na podstawie prawa i skaże.  Ale kto osadzi przestępców którzy pod pozorem sądu czynią 
przestępstwa wobec niewinnych ludzi?

Czy pan/i bierze odpowiedzialność za swoje czyny?

Czy pozwala pan/i na procesy w pana/i firmie aby byly przeprowadzane na podstawie prawa?

Czy pan/i zdaje sobie sprawę że wymuszanie pod groźbą aby ktokolwiek brał udział w waszych sądach jest 
samo w sobie przestępstwem?

Sądy które nie są firma ani korporacją, ale są pod pełną kontrola społeczeństwa, i operują na podstawie prawa 
są sądami które spełniają warunki prawa i oczekiwania społeczeństwa, nawet jeli są utworzone i operują w 
parku.

Wy wymagając/wyłudzając pieniądze od ludzi za procesy, łamiecie prawo mimo iż jest to zgodnie z 
bezprawiem ustawowym.

Wy zmuszając ludzi do czegokolwiek np. noszenia kagańca na twarzy lub namaszczania się świętymi 
substancjami, czynicie bezprawie. I jest ono karalne minimum 5 lat zgodnie z KK a dużo więcej jeśli się
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