
dowiedzie że jest to zorganizowane przestępstwo.

Czy dopuszczacie że znany na całym świecie Affidavitt jest w całej swej pełni i mocy poza sądowym 
instrumentem prawnym, który jest i dowodem i wyrokiem a też jest tytułem wykonawczym mającym moc 
klauzuli wykonawczej ?

Powracamy do istoty. Czy wasz sad pozwala na procesy oparte wyłącznie na podstawie prawa 
naturalnego? W tym stosowanie Affidavit zamiast procesu kierowanego przez sędziego?

Dodatkowo. W prawie wszyscy są równi. I jest bezprawiem gdy sędzia jest nierówny jego ofierze. Z tego też 
powodu 12 rówieśników oskarżonego sądzi go. Tak wiele narodów sądzi ludzi według prawa.
Czy w waszym sądzie jest honorowana ta zasada prawa i na żądanie oskarżonego 12 losowo wybranych 
ławników sądzi na podstawie prawa?

A jeśli ktoś deklaruje że jest poza prawem to czy naprawdę jest? O to zapytamy społeczeństwo i odpowiedź jest
że nie. Że nie ma wyjątków i każdy jest odpowiedzialny.
Z tego wynika że każdy w sądzie lub poza nim jest odpowiedzialny bez względu na to ile zarabia, jakie ma 
odzienie i jak go ktoś nazywa i co mu obiecuje np immunitet. 
Wymaganie od człowieka, dowodu osobistego, pesela, telefonu lub czegokolwiek czego wolny człowiek nie ma
życzenia podawać jest przestępstwem.

Podsumowanie.

Jeśli w waszym sądzie nie można sądzić człowieka przez 12 ławników, i na podstawie nie ustaw ale 5 
zasad prawa naturalnego  (patrz Proklamacja Narodu Polskiego, na stronie internetu Neon24.pl), 
bezpłatnie, to w takim razie Naród Polski ma prawo i obowiązek stworzyć swoje sądy oparte na zasadach
prawa. A każda interwencja waszych sądów czy resortów siłowych na wasze polecenie będzie uznane 
jako agresja i przestępstwo przeciwko społeczeństwu i za zorganizowaną grupą przestępczą.

Zorganizowana działalność przeciwko człowiekowi, jego zniewolenie lub nawet nad grupą ludzi są 
opisane w KK artykuły począwszy od 115. Ale także są wbrew prawu najwyższemu, prawu Common 
Law, UCC a tez organizują się obecnie w kraju i poza sądy i trybunały przeciwko przestępcom 
kowidowym i przestępcom zbrodni przeciwko ludzkości. My domagamy się prawa, bo prawo jest w 
najlepszym interesie jednostki i społeczeństwa. Czy wy indywidualni ludzie zarządzajacy sądami 
pozwalacie na prawo?
Wszelkie utrudnienia, wymogi czy wręcz ataki na ludzi bez masek lub inne bzdurne wymogi są wyrazem 
waszej działalności przestępczej. Wymagamy usunięcia wszelkich restrykcji. 
Po pierwsze dla przykładu maski są nie efektywne. Jeśliby były to ty prezesie lub inny wysoki urzędniku 
zakładaj sobie i 20 masek jeśli wbrew faktom w to wierzysz. Czuj sie wolny i nawet przychód do pracy w 
stroju płetwonurka dla własnej ochrony ale zostaw normalnych ludzi w spokoju. A skoro ty ubierasz i 
wciąż się obawiasz więc ty sam nie wierzysz w ich skuteczność. 
Po drugie nikt nigdy nie wykażą że bakterie ani wirusy powodują choroby. Ty bądź pierwszy który to 
wykaże światu.  Senatorowie w USA już wykazali głównemu sprawcy tej plandemii dr Fauci że on 
spreparował całą plandemię i wiele innych ważnych faktów łamania prawa w związku z tą plandemią.
Po trzecie art 115, par 23 mówi ze grozi Tobie jeśli jako indywidualista stawiasz przeszkody i wymuszasz 
cokolwiek na kimkolwiek, a jeśli wydajesz polecenia dla innych aby traktowali nas jak niewolników to 
sam wiesz że kary za to przewidziane są powyżej 12 lat. A w innych trybunałach to się dowiemy jakie 
zastosują. 
Oczekujemy ze każdy z was adresatów uczyni to co pewien (mniejsza o nazwisko w tym momencie), 
prokurator wyższego stopnia dostał prykaz (powszechnie używane w PL słowo), aby ukarać oskarżonego,
gdy zapytał swego przełożonego o podstawę prawną, został zawieszony w czynnościach. I my Naród 
Polski oczekujemy że każdy z was to samo uczyni czyli zapyta swojego przełożonego o podstawę prawną i
zostanie zawieszony albo wysłuchany.  
„Prawda jest suwerenem” głosi jedna z wielu maksym prawa.
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