
- UFAM nie UFAM - Wybór nie należy do Ciebie . . . 
 
W sytuacji racji do braku zaufania i też braku stabilności wobec prze różnych działalności, 
instytucji aż w końcu dotyczący brak zaufania do wszelkich umów słownych co człowieczka 
dotyczy. Dalej nawet umowy w raz z kontraktami i całą resztą zobowiązań prawnych które 
to nawet certyfikowane dalej aż papierami wartościowymi – TO WSZYSTKO TAKIE KRUCHE I 
WIOTŁE, żeby stabilniejszym – nadające się do dopełnień funda mentalizacji w addycji nie 
skończenie – dalej gdy nie uznane – sprzeciwionym karygodne wynikiem do sporów 
wykluczenia z życzeniami wystąpień problematyki co raz to żadziej – PRAWDA?  
 
INQ™© - KIB – INQWIZYCJA - Pożytek Publiczny – organizacji – NON – PROFIT to nie jest 
sposobność na zarabianie – to jest utrzymanie w ryzach wpływów ku ich zaistniałości w 
rzeczywistym wystąpieniu wtedy gdy ktoś np. z prywatności republikan zechciał by wcząć w 
życie ideologie niejawności działań w których to korzyści majątkowe stanowią dyktature 
wyzysku. Dalej przy błędach które się by zdarzyły – to takie ludzkie i jedynie poprawienie się 
Bożym. Realia – NIK Pana Kwiatkowskiego przed sądem jak żołnierze z NAR GAN KEL sądzeni 
cywilnie , tu Pan Krzysztof posądzany za ustawienia niech się wywyższy. Gdyż Premiera 
powołanie Ministra Aktywów Pana Sasina czym jak tym czym NIK – Najwyższej Izby Kontroli. 
 
Dalej co NIK`U – prezes następca czyni? W Jego widzimisie od razu rozporządza iż żąda a co 
najmniej wymaga bezstrzelnie = dostęp do tajnych akt i informacji. 
 
A co Ja na to ? Prowadzę WIKIX i pierdolić chwaststwo co żąda i to PRYWATNOŚCI. Nie będą 
budować i rządzić się rozporządzeniami jak dzika reprywatyzacja którą zatajniają. Dalej NIE 
będę się prosił o lojalność wtórnie razy kilka o godność swą gdzie to wkłady prywatne są 
nagle pod rządu dyktaturą. To kpienie z ŻYRANTÓW czym dobro publiczne założone przez 
należących do zasłużonych wkładem pro społecznym – kwestionowanym przez urzędasa 
którym to premier tytularnie po wojskowemu poniżej Faraona – Naczelnikiem Państwa 
wzniecającym Prezydenture. Od Poczetu. 
 

                                                    - GAL ANONIM - 
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