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Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności
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Oświadczam i niniejszym potwierdzam to co już wcześniej stwierdzała(e)m, działając na
podstawie niezbywalnego prawa naturalnego:
1. Nie krzywdź
2. Nie pozwalaj krzywdzić innych oraz siebie
Prawa zagwarantowanego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dostępnej w linku:
(http://zawodowy-polak.pl/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf)
Rezolucja zgromadzenia ogólnego ONZ 217 A przyjęta i proklamowana 10 grudnia 1948r.
Stwierdzam oraz stanowczo nie wyrażam zgody na:
• Groźbę użycia przymusu nawet bezpośredniego.
• Przeszkadzanie w swobodnym poruszaniu się.
• Bezprawną i nielegalną korespondencję zawierającą błędy formalne, nieprawdę oraz
fałszywe stwierdzenia.
• Nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe.
• Bezprawne odrzucanie (odmowa przyjęcia, ignorowanie) papierów wartościowych lub
oświadczeń, przedstawionych przez wystawcę – moją osobę.
• Zaangażowanie w doprowadzaniu, przymuszaniu do badań lekarskich i / lub
psychiatrycznych.
• Przymuszanie na służbie.
• Dyskryminacja, przymuszanie, rasizm.
• Prześladowania polityczne – każdy przypadek.
• Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów
prawnych – ustaw.
• Wykonywanie działań medycznych i / lub psychologicznych / psychiatrycznych (np.
ekspertyz).
• Wtargnięcie do pojazdu.
• Wtargnięcie na zamieszkały grunt z dojściem.

• Wtargnięcie na prywatne terytorium.
• Wtargnięcie do mieszkania oraz przynależnych pomieszczeń.
• Bezpośrednią przemoc fizyczną (indywidualne działania, dotykanie, ciąganie, szarpanie,
popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie kajdanek itp.). • Bezpodstawne –
niezgodne z prawem naturalnym przetrzymywanie w areszcie, pozbawienie wolności.
• Bezprawne wnioski o ukaranie / represyjne prawa.
• Okradanie – wykonywanie nieuprawnionych działań z przymusem (np. zajęcia komornicze,
deklaracje składek, kary, faktury wystawione etc.) bez posiadania jedno znaczącego statusu
„urzędnika państwowego”.
Niniejsze oświadczenie nie podlega odwołaniu i ustanowione zostało na czas nieokreślony.
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