
Co powiedzieć, 
kontaktując się z szeryfem

- - - - -

Zadaj te pytania

- Czy zamierzacie dotrzymać przysięgi i bronić We The People?

- Czytałeś podręcznik szeryfa?

- Czy zdajesz sobie sprawę, że twoim obowiązkiem jest chronić nas przed natrętnym rządem?

- Czy jesteś świadomy, że możesz powołać wielką ławę przysięgłych i podporządkować się wielkiej ławie 

przysięgłych, jeśli jest wystarczająco dużo dowodów na oskarżenie, by wydać nakaz,

i dokonać aresztowania jakiegokolwiek funkcjonariusza publicznego z naruszeniem złożonej przysięgi

i dobrze ugruntowane prawo.

- Czy zdajecie sobie sprawę, że jedyna legalna władza istnieje po przejściu przez 

ustawodawstwo? Do dziś nie ma żadnego mandatu ani zarządzenia wykonawczego

została przegłosowana i uchwalona przez legislaturę stanową. Nawet jeśli ma,

„We The People” może powoływać się na orzeczenia Sądu Najwyższego, takie jak np

Marbury przeciwko Madison (1803):

„Każde prawo sprzeczne z Konstytucją nie jest prawem,

nie ma mocy prawnej i można go zignorować”.
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Moc szeryfa
Aby ustawy stały się prawem, najpierw muszą być dane ustawodawcy

władzy przez „My, naród”, która znajduje się na podstawie Artykułu I Sekcja 8

co jest ograniczone Artykułem I Sekcja 9 i Kartą Praw. Tu powinna 
być uwaga szeryfa.Jeśli Kongres pisze ustawy

poza Artykułem I Sekcja 8 lub ustawami, które naruszają Sekcję 9
lub Karta Praw, następująca „Ogólna zasada” Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych

Należy zastosować sąd itutaj jest władza szeryfa hrabstwa.

Dokonywanie aresztowań
Są cztery rzeczy, których potrzebuje szeryf, aby bezkarnie i bez strachu aresztować 

bezprawnego sędziego lub jakiegokolwiek bezprawnego wybranego lub mianowanego sługę.

- Znajomość prawa.
Dlatego daj mu egzemplarz Podręcznika szeryfa, który można 

znaleźć w zakładce Zasoby pod adresemConstitutionalLawGroup.us

- Wiedza, że   żadna agencja ani wybrany lub mianowany sługa nie może 
usunąć szeryfa z urzędu, ani też szeryf nie może zostać aresztowany, chyba 

że naruszy prawo zwyczajowe, takie jak kradzież, zabijanie itp.

- Ludzie stojący za nim

- Dostęp do Wielkiej Ławy Przysięgłych w celu uzyskania aktu oskarżenia.

Szeryfowie nie powinni iść do prokuratora okręgowego z aktem oskarżenia
zbyt często są „strażnikami” bezprawia.

Do szeryfa należy:

„Zwiąż urzędnika państwowego od złego
łańcuchami Konstytucji”.
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Hrabstwo bezprawia
Pokaż nam szeryfa hrabstwa, który nie zna prawa

a my pokażemy Ci Hrabstwo Bezprawia.
Ponieważ leży to w naturze nieskrępowanych urzędników państwowych

przejmować coraz większą władzę i kontrolę nad Ludem,
i właśnie dlatego potrzebujemy prawdziwego „człowieka prawa”

który chlubi się znajomością Prawa.

Zadaniem szeryfa nie jest ślepe egzekwowanie kodeksów, zasad i statutów,
ale do egzekwowania prawa i statutów konstytucyjnych, które 

uniemożliwiają bezprawnym sługom krzywdzenie Ludu.

cytaty
„Jeśli naród oczekuje, że będzie ignorantem i wolnym… 

oczekuje tego, czego nigdy nie było i nigdy nie będzie”.

- Thomas Jefferson

„Opór wobec tyranii jest posłuszeństwem Bogu”.
- Bena Franklina

Wojna
My, Lud, toczymy bitwę bez precedensu w naszych czasach i jeśli Szeryfowie nie 

będą działać w naszym imieniu jako nasi prawowici urzędnicy państwowi, aby powstrzymać 

bezprawny rząd i pociągnąć ich do odpowiedzialności za ich zbrodnie,

My, naród, nie będziemy mieli innego lekarstwa niż wojna z tymi 
zbrodniarzami, którzy chcą zniszczyć naszą republikę i pozbawić wolności

tak ciężko walczyli o ochronę przez naszych Ojców Założycieli.
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