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KONSULTACJE SPOŁECZNE? A PRZEPRASZAM! Z KIM?!
Status prawny Rzeczpospolitej Polskiej zapisany w Art. 2 Konstytucji
mocuje Nasze Państwo w jednoznacznie określonym systemie prawnym!
Konstytucja jako źródło PRAWA.
W trosce o byt i przyszłość Naszej Ojczyzny!
Status prawny Rzeczpospolitej Polskiej zapisany w Art. 2 Konstytucji mocuje Nasze
Państwo w jednoznacznie określonym systemie prawnym!
Wynika z tego jednoznacznie, że wszelkie przepisy czyli regulacje związane są zasadą
działania wynikającą z przeznaczenia Państwa zdefiniowanego Art. 2 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej!
W wielu wypowiedziach polityków decydentów w tym doradców Pana Prezydenta
występuje zwrot „Konsultacje Społeczne”!
Jan Lityński, Doradca Prezydenta RP stwierdził istnienie obowiązku przemian ewolucyjnych,
a nie rewolucyjnych!
Nie mam nic naprzeciw!
Jest jeden problem, przemiany ewolucyjne praktykowane od roku 1989, zaowocowały
namnożeniem beneficjentów braku zasad ponad wytrzymałość ekonomiczną
społeczeństwa!
Mówiąc o Społeczeństwie, mówię o obywatelach łożących na utrzymanie Rzeczpospolitej
Polskiej! A nie o pasożytach, z których znaczna część korzysta bezprawnie z Praw Obywateli
Rzeczpospolitej Polskiej!
W odpowiedzi na stwierdzenie Pana Lityńskiego o skierowaniu problematyki do
dyskusji społecznej zadaję proste pytanie! A do środowisk jakich zawodów została owa
problematyka skierowana?
W stosunku do ACTA zadaję podobne pytanie. „Rzecznik Praw Obywatelskich” stwierdził
że problem ACTA został skierowany do dyskusji, do środowisk akademickich. A ja się
pytam jakich profesji, czy zawodów?
Uzasadnienie wątpliwości jest oczywiste. Podział społeczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na
Zawody Konstruktywne i na Zawody Pasywne, jest niepodważalnym faktem! Wymienione
Zawody Pasywne zamienione zostały prowadzoną polityką od roku 1989 na Zawody
Pasożytnicze, i jest to też niepodważalnym faktem!
Kierując dyskusję, czy konsultację do Zawodów Pasożytniczych, wyniki konsultacji z góry są
przesądzone i z ich strony będą jednoznaczne!
Zostanie przez te struktury ustalone i zaakceptowane, Co Zrobić Aby Łożących na
Utrzymanie Państwa, jak najdłużej utrzymać w spolegliwości dla niegodziwości im
wyrządzanej i jak najdłużej ROLOWAĆ!
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KONSTRUKTYWNEJ, nie powinny zostać w ogóle dopuszczone do decyzji! Ich głos
winien być wyłącznie doradczy i wielokrotnie weryfikowany!
A problematyka obowiązana jest być rozstrzygana wyłącznie na podstawie OCENY
NIEZAWISŁEJ!

I na dodatek wyłącznie według kryteriów korzyści dla społeczeństwa i Państwa!
Wpływowe opinie środowisk pasożytniczych, tłumaczą brak postępu w ewolucji
dostosowania działania Rzeczpospolitej Polskiej do Obowiązującego STANU
PRAWNEGO zapisanego w Art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej!
ZDRADA STANU TRWA NADAL! JEST WARTOŚCIĄ CIĄGŁĄ
OD WIELU LAT!
Szkody są namnażane! Zadaję jeszcze jedno pytanie! Kto i przez ile lat będzie te szkody
likwidował? Zgodnie z zasadami prawa obowiązani są do tego SZKODNICY, a system
prawny ma tego dopilnować!
Życzę dobrego samopoczucia Panu Prezydentowi i pozostałym decydentom!
Pozdrawiam.
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