
Kiedy prawa biznesowe
Są naruszane
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Zadzwoń do nas

Tylko połączenia alarmowe: 888-983-4616

Oznacza to, że jesteś obecnie zastraszany lub nękany przez funkcjonariusza 
publicznego, policję, zarząd alkoholowy, Departament Zdrowia, Departament Licencji, 
L & I itp. Mamy wielu zaufanych patriotów pomagających w nagłych wypadkach

połączenia. Jeśli nie będą mogli ci pomóc, połączą się z Rickiem Martinem.

POKLEPAĆ

Zadzwoń do lokalnego zespołu Patriot Action Team (informacje na temat PAT znajdziesz na naszej stronie internetowej)

Nagrywać
Nagrywaj filmy i zdjęcia! Dokumentuj wszystko, co się dzieje.

Nagrywaj wszystkie rozmowy swoim smartfonem.

Pytanie
Zadaj im następujące pytanie:

„Jakim prawem naruszasz moje prawa
bez rzetelnego procesu sądowego?”

USC 4th, 6th, Poprawki, Tytuł 18 sekcja 242 Pozbawienie praw wynikających z koloru prawa,

Tytuł 18 sekcja 241, Spisek przeciwko prawom. / Marbury przeciwko Madison (1803):

„Wszystko, co jest sprzeczne z Konstytucją, nie jest prawem, nie ma mocy prawnej

i można je zignorować”.Po prostu zignoruj   to.
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Kontrakt
Wyciągnij oryginalną umowę. Gdzie jest napisane, że musisz przestrzegać 

niezgodnych z prawem nakazów Covid-19? Nigdzie! Jeśli nie robisz nic poza licencją, 
możesz normalnie funkcjonować.Murdock przeciwko Pensylwanii, 319 US 105

Zostaną pozwani
Podaj, co następuje: „Czy jesteś świadomy, że Grupa Prawa Konstytucyjnego pozwie Cię w 

charakterze służbowym i prywatnym, jeśli nadal będziesz naruszać moje prawa? Stracicie 
wszystko, co posiadacie, domy, samochody, wszystko, na co pracowaliście. Czy

zdajesz sobie również sprawę, że mamy prawo ścigać każdego urzędnika państwowego

kaucja gwarancyjna?”

Podpisać

Jeśli jesteś zmuszony podpisać JAKIEKOLWIEK NIEZGODNE Z PRAWEM dokumenty, podpisz się słowami

Po nim napis „Under Duress” i narysuj wokół niego prostokąt, aby był to twój podpis

jest zamknięty. Jeśli coś otrzymasz w poczcie, nie otwieraj jej, zrób zdjęcie, a 

następnie napisz „zwróć do nadawcy” i włóż z powrotem do skrzynki pocztowej.

Jeśli wywieszą na twoim oknie niezgodne z prawem zamówienie,

zakryj go jedną z naszych ulotek.

Licencja
Zrób kopie licencji biznesowych i umieść kopię w wysłanej ramce.

Oryginały należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Szeryf
Jeśli zadzwonią na policję, ZADZWOŃ DO SZERYFA (911).
Szeryf jest najwyższą władzą w hrabstwie. Jego 

obowiązkiem jest chronić cię przed natrętnym rządem.
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Zasoby
Wydrukuj poniższe formularze, które znajdują się pod

zakładka „zasoby” pod adresemConstitutionalLawGroup.us

- Zawiadomienie o śledztwie i/lub raport z zatrzymania–Zawiadomienie dla funkcjonariusza policji

- Zawiadomienie o śledztwie i/lub raport z zatrzymania–Ogłoszenie dla wszystkich urzędników państwowych

- Formularz dyskryminacji

- Zaprzestanie i zaniechanie (dostosuj do swojego stanu)

Ufamy Bogu
Bądź odważny, bądź odważny, naginaj prawa dane przez Boga.

Nadszedł czas, aby rząd zaczął bać się ludzi, a „My, 
ludzie” odebrali nasze wolności rządowi, który jest 

nastawiony na zniszczenie i kompromis
praw obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji. „My, naród” musimy 

odpowiedzieć i bronić się przed tymi tyranami, którzy są zdeterminowani, by 
kraść i pozbawiać pod płaszczykiem „aktów nadzwyczajnych”

prawa nadane nam przez naszego Stwórcę i chronione 

przez naszą Konstytucję Stanów Zjednoczonych.

„Oto daję wam moc stąpania po wężach i skorpionach,
i nad całą mocą nieprzyjaciela: i nic ci w 

żaden sposób nie zaszkodzi”.
(Łk 10:19)
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