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PRAWNICZYCH PATOGENÓW HODOWCOM?? 

SZLABAN!! 
 

Zarys etiologii zawodów prawniczych zawarty w artykule 

"PRZESTĘPCZY PRZEMYSŁ PRAWNICZY KONTRA 

SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE" z 10 sierpnia 2009, jest jednoznacznie 

opisem źródeł problemów społeczeństw współczesnych nazwanych, 

demokratycznymi... 

 

 

Zarys etiologii zawodów prawniczych zawarty w artykule "PRZESTĘPCZY PRZEMYSŁ 

PRAWNICZY KONTRA SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE" z 10 sierpnia 2009, jest 

jednoznacznie opisem źródeł problemów społeczeństw współczesnych nazwanych, 

demokratycznymi i nie tylko.  

Jak długo społeczeństwo karmione "wielkością" pasożytniczych struktur, 

pozwalać będzie na produkcję części zamiennych dla PRZEMYSŁU 

PRAWNICZEGO, PRZEMYSŁU POLITYCZNEGO i PRZEMYSŁU 

URZĘDNICZEGO, do tego za swoje pieniądze wyłożone na utrzymanie 

Państwa?  

Tak długo BEZPRAWIE będzie miało przyprawioną twarz PRAWA! 

Wielotysięczna armia tak zwanych PRAWNIKÓW oraz ich pochodnych czyli 

URZĘDNIKÓW, stała się współcześnie piątą kolumną organizacji, której narzędziami 

mówiącymi są utytułowani tytułami profesorskimi, hodowcy wskazanych patogenów i 

same patogeny !  

Należy się zastanowić poważnie nad tym problemem, ponieważ stan istnienia WSKAZANEJ 

PATOLOGII, generuje inne nacje zawodów zbędnych społecznie!  

Przy czym społeczeństwo, podstępnie pozbawione zostało możliwości 

wpływu na stan Państwa!  

Niektórzy obywatele mówią, że do Sejmu winni być kierowani PRAWNICY w celu 

stanowienia PRAWA! Trudno jest przetłumaczyć im, że w Sejmie nie tworzy się PRAWA a 

jedynie PRZEPISY!  

Innymi słowy regulacje czy reguły.  

PRAWO TO NIEPODWAŻALNE, CZYLI UGRUNTOWANE ZASADY.  
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Zasady różnią się od przepisów i jest to oczywiste! Właściwą nazwą jest tutaj nazwa: 

PRAWO FUNDAMENTALNE.  

Fundamentem jest UGRUNTOWANA STABILNA PODSTAWA. Odnieście to do 

konstrukcji budowlanej. Dom postawiony bez ugruntowanych fundamentów, zapadnie się, 

przewróci lub zjedzie z niestabilną warstwą ziemi! 

Zwróćcie uwagę, że wszelkie odwołania praktykowane przez rezydentów systemu prawnego 

są kierowane do USTAW!!  

Zadając pytanie o PODSTAWĘ PRAWNĄ do USTAWY nie uzyskacie wiążącej 

odpowiedzi!!  

Czym zatem są USTAWY bez wymaganych prawem PODSTAW??  
 

W mojej ocenie jedynie USTAWKAMI, JAK ROLOWAĆ SPOŁECZEŃSTWO!!  
 

Na pytanie, kto winien podać wiedzę, czym jest Podstawa Prawna a czym Ustawa i kiedy 

ta Ustawa staje się Przepisem Prawa?  

Pewnie zostaniecie odesłani do Profesorów Prawa!  

A gdzie ich szukać? I jeżeli ich znajdziecie, czy będą skłonni odpowiedzieć rzetelnie na 

zadane pytanie?  

Toż PORZĄDEK PRAWNY, jest zagrożeniem bytu PRZEMYSŁU 

PRAWNICZEGO i jego narzędzi mówiących, w postaci PRZEMYSŁU 

POLITYCZNEGO I URZĘDNICZEGO!  

Pewnie aby uniknąć odpowiedzialności, HODOWCY PATOGENÓW i 

POZOSTAŁYCH BENEFICJENTÓW BRAKU ZASAD, marzą o "małym Egipcie" w 

Rzeczpospolitej Polskiej,  albo bardziej spektakularnych zajściach!  

Czy aby tylko na marzeniach się skończy??! Pozostaje jeszcze jedno pytanie czy musimy 

do tego dopuścić?  

Rezydenci Sądu Najwyższego nie zamierzają wypowiedzieć się w przedmiocie 

Obowiązujących Ugruntowanych Zasad Prawnych. Cel jest oczywisty!! SABOTAŻ 

SYSTEMU PRAWNEGO! Treści zawarte w materiałach dydaktycznych dla studentów 

uczelni prawniczych nie zawierają zapisów powyżej wymienionych zasad!  

Wniosek jest oczywisty!  

Trwa nadal PROGRAMOWA HODOWLA PATOGENÓW PRAWNICZYCH!! Do 

tego za pieniądze obywateli!! Dopływ pieniędzy dla wskazanych Hodowli, czas odciąć!! A 

Hodowle Zamknąć!! 
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Hodowców skutecznie UNIESZKODLIWIĆ!! Zadacie pytanie co zrobić z wielotysięczną 

wyhodowaną armią BENEFICJENTÓW BRAKU ZASAD?? To jest poważny problem do 

rozwiązania!! Wszystko wskazuje, że Narzędzia Destrukcji są właśnie w rękach 

Beneficjentów Braku Zasad!! 

 

Obym się mylił! 

Andrzej Tomasz Sobolewski 

 


