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Demokratické súdnictvo – teda HOVNO
Skutočne nechápem už asi 15 rokov, ako je možné, že ľudia na Slovensku sú takí sprostí?
Už krátko po r. 1989, ako sa na Slovensku k moci dostali demokrati.... teda Chazari, myslením a mnohí
aj geneticky, tak sa začali „totálne“ podvody v súdnictve!
A táto demokratická degenerácia súdnictva na Slovensku sa zvyšuje každým rokom... Teda ak píšem
degenerácia, tak myslím nemorálnosť a zločinnosť súdnictva! A ak píšem o súdnictve, tak myslím na
konkrétnych sudcov, právnikov, prokurátorov...!!
Myslím si, že v súčasnosti možno až 80 % sudcov sú nemorálni a nemajú právo byť sudcami ... alebo
majú strach, teda sú duchovne slabosi a sú preto ľahko vydierateľní!!
Prečo tak píšem? Pretože na Slovensku som mal od r. 2000 šesť súdnych sporov, kde som bol
presvedčený, že musím vyhrať, ale 5 sporov som prehral?! ........
Súčasní demokratickí sudcovia vôbec nerozhodujú podľa práva!!, ale podľa toho, kto ich ako podplatí
a koľko za to dostanú!! Teda ak sa k tomu finančnému profitu (cez sprostredkovateľov) nejako
dostanú...? A potom neváhajú!!
Neveríte?? .... Tak ste jednoducho hlúpi!
Myslím si, že až 80-90 % týchto nových „demokratických“ sudcov štátnych súdov, mladších ako 55
rokov, nemajú už skoro žiadne morálne zábrany v tomto čase všeobecnej demokratickej Chazarskej
degenerácie!!
A tak je to aj s právnikmi - vašimi advokátmi!.... Smejem sa, ako právnici „distingvovane a citlivo“....
klamú svojim klientom. Hoci vedia, že ten súdny spor prehrajú, aj tak nahovárajú svojho klienta, aby sa
súdil a súdil... Aby tomu advokátovi zaplatil čo možno najviac!!
A potom je tu určitá skupina advokátov – výnimočné svine, ale je ich už veľa - ktorí sa spoja s druhou
stranou sporu a dohodnú sa na odmene, ak tento advokát súdny spor prehrá!!..... Tak oni dostanú peniaze
aj od ich klienta a aj od druhej strany.... Geniálne?.... Chápete vy naivní tupí demokrati?! Takto
„drasticky demokraticky“ klamú svojich klientov!!! ... Oni potom doslova falšujú dôkazový materiál
v neprospech ich klientov!! Oni, ak sú v skutočnosti podstatne lepšie platení „druhou stranou“, tak
pracujú proti Vám, hoci Vy ich tiež platíte??!!... Stále nerozumiete, čo je táto „demokracia“ a „slobodná
tržná ekonomika“ za HOVNO a stoku a žumpu a kanalizáciu?
Však predstavte si, že ten Váš protivník, tomu Vášmu advokátovi zaplatí 3 - 5 -10 .... krát viac za to, že
ON súdny spor prehrá?.... Chápete?? ...
Čo za „duchovné“ HOVNO je táto súčasná „demokratická“ spoločnosť?!.......S ich slobodnou tržnou
ekonomikou, teda najprimitívnejšou „zvieracou“ ekonomikou, ktorá existuje v tomto vesmíre? Pričom
som jasne dokázal v mojej knihe „Slobodná tržná ekonomika je KATASTROFA“, že je to čisto len
kriminálna ekonomika!!... Chápete, akí ste nevzdelaní? Tu nemôžem krátko vysvetľovať a analyzovať,
prečo píšem o slobodnej tržnej ekonomike v tejto mojej knihe „Slobodná tržná ekonomika je
Katastrofa“... že je to čisto zločinecká ekonomika a na najprimitívnejšej - doslova - zvieracej úrovni!!!
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V súčasnosti skutočne morálni sudcovia sú podľa mňa hlavne muži starší ako 60 rokov, ktorí ešte zažili
socializmus a vyrastali pod vplyvom socialistickej totalitnej morálky!....... Teda „hierarchickej“
morálky!!
Ale v poslednom čase vidím, že vzniká anomália duchovná aj medzi sudcami. Objavila sa malá skupina
mladých sudcov a aj právnikov na Slovensku, ktorí sú duchovne na úplne inej úrovni, ako táto zberba
sionistická demokratická!!!!! Myslím si, že je to nová generácia Ducha našich predkov, slávnych
Slovenov“, ktorí sa začali reinkarnovať na Slovensko!!... a idú zničiť tých starých „skunkov“!
Ako riešiť tieto svine demokratické – sudcov, advokátov, prokurátorov?
Ak prehráte súdny spor, ktorý sa vám zdá, že sudca zjavne – neakceptoval dôkazy a argumenty z vašej
strany, akceptoval pochybné a nejasné názory druhej strany.... atď. , tak určite dávajte na sudcu trestné
oznámenie za úmyselný podvod! Pritom nie je dôležité, že či zamietnu vaše trestné oznámenie?
Dôležité je to, že tie svine demokratické začnú mať strach!!............. A tak v budúcnosti za pár rokov
možno pomôžete aj sebe, v prípade iného súdneho sporu a s iným sudcom!
Pri danom trestnom oznámení priložte Rozsudok a napíšte len stručne... ako je to možné??.... nemusíte
byť ani žiadny analytik a rozoberať celý spis!... Oni v trestnom konaní „vyšetrovatelia“ si ten spis sami
rozoberú a preštudujú!!... Potom možno... zavolajú toho sudcu na vypočúvanie... A to sa dopredu
smejem, ako sa budú „smažiť“ títo sudcovia?... Uvedomte si, že medzi sudcami a „vyšetrovateľmi“ je
veľa „káuz“, kde sudcovia doslova znehodnotili prácu vyšetrovateľov!!..... Takže neunúvajte sa
zbytočnosťami!! ..... Len podajte trestné oznámenie na konkrétneho sudcu, alebo právnika... A je jedno,
či sa to odohralo pred 10 rokmi!!!........ Opakujem!! Je jedno, či sa to odohralo hoci pred 10 alebo 20
rokmi!!!!!!! ... Podkúrte im!! Nech si to „medzi sebou vyriešia“.... A pri písaní trestného oznámenia ani
neplaťte nejakého advokáta. To sú vyhodené peniaze! Napíšte to trestné oznámenie svojim vlastným
jazykom... To je pre vyšetrovateľov oveľa silnejší argument, že ste „spravodliví“, ako keď to napíše
právnik!
Oni vyšetrovatelia veľmi dobre vedia, aké svinstvá sa dejú na súdoch a medzi právnikmi!!
A uvedomte si.... Ak ste prehrali súdny spor, kde sudca zjavne klamal pri jeho súdnom rozhodnutí ....
tých možností, ako klamať pri rozsudku má sudca veľa... tak neváhajte!!.... Podkúrte tej svini
„demokratickej“ čo najviac a čo najskôr!!
Však vy už nemôžete nič stratiť! Súd ste prehral? Tak to využite a „zničte ich“ ... tie svine demokratické
sudcovské a advokátske...
Píšem tak, pretože mám už niekoľko takýchto osobných „pozitívnych“ skúseností, keď som sa zachoval
taktom „agresívne spravodlivo“.
Mor ho!!!!!!!
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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