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7 luty 2021r.
 

PEŁNOMOCNICTWO

   Jako Człowiek rozumny, prawy, sprawiedliwy, odpowiedzialny i cywilizowany, wyłączny 
administrator danych osobowych, dobrym obdarowany imieniem Arkadiusz przez Mamę i Tatę z rodu
Bosa, informuję że:

        • Udzielam pełnomocnictwa w ramach równości każdemu/każdej Istocie Ludzkiej, - żywemu                 
          Człowiekowi, jednostce organizacyjnej kto/która to pełnomocnictwo podejmie i na nie się
          powoła w celu; wystąpienia w moim Godnym imieniu na moją rzecz i dobro: Arkadiusz. z rodu   
         Bosa s. Tadeusza i Zofii jako, wolnego i żywego – Człowieka. 
       • Upoważniam do obrony praw Ludzkich przed atakiem, porwaniem przez jednostki organizacyjne 
         (korporacje) III RP symulujące polskie organa administracji państwowej którymi nie są, a które to 
          jednostki dopuściły się przestępstwa aresztowania, osadzenia pod fikcyjnymi, fałszywymi, 
         wymyślonymi dowodami i zarzutami, osadzenia mnie w areszcie lub zakładzie karnym (czytaj obozie 
         koncentracyjnym), bowiem osadzonego żywego-Człowieka pozbawia się możliwości obrony 
         koniecznej przed sfabrykowanymi dowodami przestępstwa, kreowanymi przez tzw POLICJĘ/ 
         prokuraturę/ SĄD (jako firmy prywatne generujące przychód) w stosunku do persona ficta (osoba, 
         osoba fizyczna) wykreowana i podana pod przymusem przez prezydent/burmistrz/wójt itp...

Pełnomocnictwo posiada pełną moc prawną w stosunku do czynności w dochodzeniu do prawdy, 
dobra i sprawiedliwości, w przypadku uwięzienia lub śmierci na terenie więzienia i poza nim, 
spowodowanej w trakcie przebywania pod przymusem i przez funkcjonariuszy lub na ich zlecenie.
   
         Ponadto informuję że:
 
      • Wykorzystanie danych osobowych przez firmy, instytucje i osoby fizyczne wymaga pisemnej zgody 
        kreatorów i właściciela.
 
      • Kara za wykorzystanie danych osobowych bez wykazanej zgody lub uprawnień wynosi 300000 € za 
        jednorazowe kopiowanie i przetwarzanie.

      • Kara za wymuszenie podania danych osobowych pod jakimkolwiek pretekstem 2000000 €. 
      
      • Kara  za podstępne wydobycie podpisu 500000 €. 
      
      • Kara za dzień pozbawienia mnie wolności wynosi  5000000 €. 
     
      • Kara za ignorowanie woli zwierzchnika władzy oraz łamanie praw człowieka wynosi 10000000 €. 

Jestem w wieku czterdziestu czterech lat i przy zdrowych zmysłach, tekst powyższy przeczytałem oraz 
poświadczam że jest zgodny z prawdą i moją wolną wolą... co sygnuję własnoręcznym podpisem.

Pełnomocnictwo dostępne jest: https://www.zawodowy-polak.pl/AB-Pelnomocnictwo_07.02.2021.pdf 

© Arkadiusz. z rodu Bosa 



 

Breń dnia 07 luty 2021 r

Arkadiusz. z rodu Bosa

 Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności. 

Ja Arkadiusz z rodu Bosa oświadczam i niniejszym potwierdzam to co już wcześniej stwierdzałem, 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: 
(https://www.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 i 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 . 
       • Wtargniecie na prywatne terytorium .
       • Wtargniecie 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, pozbawianie wolności 
       • Bezprawne wnioski o ukaranie / represyjne prawa 
       • Okradanie - wykonywanie nieuprawnionych działań z przymusem (np. zajęcia komornicze, deklaracje 
         składek, kary, faktury wystawione,...etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu „urzędnika 
         państwowego” 

      Niniejsze oświadczenie nie podlega odwołaniu i ustanowione zostało na czas nieokreślony. 

© Arkadiusz Bosa 


