Prezesie !!! [Janusz Piechociński]
Mówisz, że trwa walka o każde miejsce pracy !!!? Co Ty mówisz ??? To już jest początek
makabrycznej rzezi !!!? Firmy w ślad za ustawą o zamówieniach publicznych wyrzynają się
nierealnie niskimi cenami !!! - efekt ???! brak na zus-y, na płace, na rozwój firm …. !!! Ludzie
pracy albo dorabiają po godzinach albo klepią biedę i niedostatek [wyjątek top warszawka i kilka
regionów klasy A] – albo co gorsza muszą wchodzić w schemat wykluczenia społecznego !!!
Obszary nędzy rosną !!! Komornicy szaleją i łupią Takich co sobie 'nie poradzili' !!! Prawo
szokująco durne nas UCISKA coraz bardziej i bardziej i nie pozwala już NIC zrobić bez łamania
tego ciulowego prawa !!! Drobne rolnictwo padło na pysk !!! 60 % samorządów kwalifikuje się pod
zarząd komisaryczny !!! …. mówić dalej !!!??? Kto ma coś pod czapką wieje z Kraju – z Ojczyzny
!!! - a tego padłu rosnącego lęku wygenerowanego prawem – gdzie człowiek boi się człowieka !!!
Oto Wasze rządy !!! Historia nie zapomni !!!?
Proponowałem , proponuję !!!? Nowy ład społeczny oparty na prościutkim prawie skutecznym w
działaniu !!! A Ład ten zwie się – wyrwać się spod łap lichwiarzy – bankierów – mamony !!!
Oprzeć rozwój społeczny na realizowaniu – skutecznym realizowaniu – potrzeb społecznych i
indywidualnych – wtedy zawsze i wszyscy będą mieć pracę – a wykluczenia społecznego nie
będzie !!!?
Jeśli jarzysz tę prostą gadkę to supeeeeer !!! Może coś zdziałasz boś jeszcze młody !??? Jeśli nie to
no comments !!!
Pozdrawiam
Mieczysław Jacek Skiba geolog, ponoć schizofrenik nie mistyk !!!?
www.przeslanie.com
mjacek2013@interia.pl
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A więc USA u progu bankructwa ?! Po Ich bankructwie lawina obejmie cały Świat !!!
Grupka Bankierów trzęsie Światem !!! Mają już władzę monetarną – finansową bo mają nas
wszystkich w kieszeni – wszak kredyt i debet jest wszechobecny !!! Mają i władzę gospodarczą bo
trzęsą korporacjami i wyznaczają tory działania !!! Jeszcze pożądają władzy politycznej !!! Oddacie
tę władzę i okaże się NWO w pełnej krasie !!!? Te Gady służą nie nam LUDZIOM i ZIEMI lecz
służą Raptoidom-Annunaki-Jaszczurom ciemiężycielom Rasy Ludzkiej !!!
Tylko na uciemiężonych Światach rządzi mamona = wykluczenie społeczne Licznych !!!
Proponowałem , proponuję !!!? Nowy ład społeczny oparty na prościutkim prawie skutecznym w
działaniu !!! A Ład ten zwie się – wyrwać się spod łap lichwiarzy – bankierów – mamony !!!
Oprzeć rozwój społeczny na realizowaniu – skutecznym realizowaniu – potrzeb społecznych i
indywidualnych – wtedy zawsze i wszyscy będą mieć pracę – a wykluczenia społecznego nie
będzie !!!?
Czas biegnie – puszka Pandory się zamyka !!! Co uczynisz ???
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