Warszawa 22 kwietnia 2014
Poradnik okradzionego ojca w 1.0
http://dzielnytata.pl/prawo.htm
Zastanawiasz się co w procesie rozwodowym idzie nie tak?
Mówisz mam dowody – wygram…. Nic z tych rzeczy – nie znasz Polskiego prawa
Zacznijmy od początku – to nie prawnik a Ty masz znać prawo – masz je znaleźć w sieci i wykuć na
pamięć:
• Art. 26KC – sąd ustala miejsce zamieszkania z tym rodzicem z którym aktualnie przebywa
• Art. 58Krio – Sąd ogranicza władzę rodzicielską w wyniku rozwodu temu kto nie ma dziecka
na wyraźny brak zgody tego rodzica który ma dziecko
• Interpelacja 6396 – „zabranie dziecka wbrew woli drugiego rodzica nie wyczerpuje znamion
czynu zabronionego z art. 211KK
• Art. 211 kk – za porwanie dziecka grozi do 3 lat ale tylko temu co nie ma praw rodzicielskich
po rozwodzie nie będziesz mieć tych praw – idziesz do więzienia jak w grze „monopoly”
Dla tych co nie mieli małżeństw jest jeszcze art. 107krio i dla tych co te małżeństwa skończyli
Tyle z praw – tylko tyle musisz znać na początek, ale żeby to zrozumieć pewnie musisz trochę
powalczyć – tak jak z ospą – jak wyjdą pryszcze zrozumiesz że jesteś chory
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Kolejne art. Które musisz ogarnąć to art. Wokół tych co widzisz wyżej
Art. 25 kc – miejsce zamieszkania to miejscowość a nie dom matki!
Art. 59 i 60 Krio są równie ciekawe jak poprzednie
Art. 363 kpc – jeśli zaskarżysz do wyższej instancji to orzeczenie staje się nie prawomocne
(olej to ze jest natychmiast wykonalne – to bzdura)
Jak nie dasz rady z tego to art. 577kpc – sąd może zmienić postanowienie (nie zawsze musisz
robić apelację! – przy zabraniu dziecka wystąp najpierw do 1 instancji o zmianę
postanowienia, potem dopiero rób apelację)
Zmiana zabezpieczenia gdy dziecko jest u matki – nie ma sensu = jest niemożliwa!!!
Art. 154 KPC – zabieraj zawsze ze sobą 2 osoby zaufania. Gdy sąd je wyrzuca – to bądź
asertywny – nie daj się wyrzucić i nie pozwalaj na opuszczenie sprawy przez nie. Nie bój się
jak sąd ukarze osoby zaufania to niech to zażalą – wygrają – zobacz
http://dzielnytata.pl/ciekawostki/Fabisiak-kara.pdf

A więc wracamy do klu – masz zabrać dziecko zobacz jak one to robią:
http://dzielnytata.pl/dzielnamama/jakto.htm
masz zabrać, masz się ukrywać, masz mieć odłożone pieniądze, masz zrezygnować z pracy i znaleźć
sobie inną – na czas procesu – aż ograniczą matce prawa, jak tego nie zrobisz to :
http://dzielnytata.pl/absurdy/absurd_MK1.pdf umieściłem to w dziale absurdy ale to nie absurd –
tak brzmi orzeczenie SN – że zgodnie z art. 58 sąd musi ograniczyć władzę rodzicielską 2go rodzica
aaa słyszałeś pewnie że sąd ograniczył prawa rodzicielskie temu rodzicowi co zabrał dziecko – otóż
zrobił to bezprawnie – gdyż sad musi działać zgodnie ze stanem faktycznym – stan faktyczny na dany
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dzień był inny. Nie wiesz jeszcze że sąd 1 instancji może łamać prawo ale 2 instancji już nie. A więc
musisz przetrwać do 2 instancji
Jest to trudne – sprawy dla matek rozstrzyga się w ciągu tygodnia dla ojca w ciągu pół roku – tu sądy
przeginają.
Jak się ukrywasz?
Musisz uważać – na każdy Twój ruch, pojedziesz do rodziców – stanie za tobą detektyw, połozy się pd
samochód i złapiesz GPSa – potem to już tylko godziny żeby Cię dopaść. Nawet gdyby tak się stało nie
poddawaj się.
Zrób sobie listę 10 ojców którzy Ci pomogą w każdej sytuacji - zainstaluj aplikację Fast msg – tak żeby
na raz wysłać 10 smsów – będą liczyć się sekundy. W smesie podaj pełną informację – gdzie mają CI
pomóc, że od razu i że to pilne. Przećwicz taką akcję – sprawdź ludzi. Wiedz że w sytuacji nagłej nagle
wszyscy okazują się „wyluzowani”
Zainstaluj Bambusera
Bambuser daje Ci przewagę nad wrogiem – nawet jak Ci zabiorą komórkę to nagranie masz w sieci. –
sprawdź jak to działa – ucz się (nie zawsze tak jest jak nie masz zasięgu – ale wtedy masz upload)
Jedyną wadą jest niska jakość – ustaw dźwięk na wysoką jakość – film na średnią
http://bambuser.com/channel/DzielnyTata
Miej 2 źródła rejestracji – jedno CI zabiorą – nie będą wiedzieli że masz 2
Ale policja zabierze mi dziecko?
Policja nie jest organem powołanym do kontroli postanowień sądowych. Dziecko może odebrać tylko
kurator. Są od tego jednak tricki i wyjątki – wpuścisz matkę – ta zacznie krzyczeć że dziecko umiera
itp. – Policja wejdzie bo jest zagrożenie. Powiedz Policji że nie zgadzasz się na obecność matki.
Niebieska Karta też daje takie uprawnienia – zapoznaj się z nią. A teraz dowiedz się dlaczego policja
nie ma prawa zabrać Ci dziecka
http://dzielnytata.pl/prawo/policja-nie.pdf
http://dzielnytata.pl/prawo/policja-nie/Policja-nie2.pdf
te 2 druki masz mieć ze sobą w kieszeni spodni zawsze jak i interpelację 6396 – przynajmniej 1 stronę
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3913E91E
wszystko to zawsze znajdziesz tu:
http://dzielnytata.pl/prawo.htm
Ale ja mam dowody!
Wydaje CI się że sąd zmieni miejsce zamieszkania dziecka na Twoje bo masz dowody
Nic bardziej mylnego – dowody tylko służą udowodnieniu winy w procesie rozwodowym. Wina służy
do tego żeby mieć alimenty na siebie przez resztę lat
Dlaczego żona mnie oskarża z art. 207 ?
Ano po to żeby wina w rozwodzie była Twoja. Zaskoczony? – bo nie znasz art. 11 KPC
Sprawa karna wiąże sprawę cywilną – wina jest tego czyja jest w sprawie karnej
Wiedz że wszyscy jesteśmy skazani z jakiegoś art. – to norma
http://dzielnytata.pl/prawo.htm
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Co robić z nową żoną / partnerką
Szaleństwem jest robienie w kółko tej samej rzeczy i oczekiwanie różnych rezultatów. (Einstein)
Musisz się zmienić. Koniec z płaceniem za pizzę w pizzerii. Musisz się nauczyć takiego textu” płać i
wychodzimy”. Nie mówię że teraz musisz zwrócić się się 100% w drugą stronę ale przynajmniej
próbuj po 50% Ona ma zapłacić pierwsza np. za bilety do kina – Ty jej kup popcorn i Colę. Zawsze rób
to po niej. Ona pozwoli CI na sex to kup jej kwiaty. Jak kupisz jej kwiaty bez czegoś co ona zrobiła dla
Ciebie będziesz zwyczajnym frajerem. Frajerem jest ten co kupuje zonie samochód, buduje dom na
jej działce – nie tylko nie będziesz go miał ale ona nie będzie ceniła Ciebie. Zobacz jak to działa w
knajpie – jak na 1 randce uda Ci się podprowadzić laskę do takiej sytuacji żeby to ona zapłaciła za
Ciebie – zobaczysz jaki będziesz miał szacunek. Kup jej drinka a zobaczysz jak szybko zniknie. Zasada
jest prosta – kto inwestuje w związek ?. Musisz poczytać ponadto o zasadach push and pull – jednego
dnia jesteś słodki, drugiego dnia diabełek – który nie daje się na nic nabrać. Kobiety wariują wtedy i
się zakochują. Po co jej frajer który nosi za nią worek z kapciami ?
Dlaczego nie warto mieć prawnika na Sali rozpraw?
Jak popełnisz jakiś błąd – sąd musi Cię poinformować (nie zrobi tego masz podstawy do apelacji)
Jak będziesz z adwokatem – będzie jechał po tobie równo – bo to obowiązkiem adwokata jest Cię
informować.
Przykładowo – nagrywasz w sprawie karnej sprawę na dyktafon
Sąd – nagrywa Pan?
Ty – tak bo nie znam takiego prawa które by zabraniało nagrywać
Sąd – zarządzam przerwę
Sąd – po przerwie – Informuje prana że zgodnie z art. 358kk itd. Itd.
Jak masz adwokata na Sali – to idziesz do aresztu, jak nie masz to albo sąd się zgadza albo nie….
Książka
Kup koniecznie książkę
http://www.matras.pl/cala-prawda-o-wspolczesnych-zwiazkach-malzenskich.html
dzwoń do nas – wyjaśnimy Ci o co chodzi. Mamy też Tel do autora, dzwoń do tych co mają dzieci przy
sobie. Masz kontakty do 90 ojców na stronie DT!
20 ojców na 1000 ma dzieci Dlaczego tak się dzieje?
W naszym ruchu jasno widać ile dzieci jest przy ojcach – tylko 2%. Dlaczego tak się dzieje –
odpowiedź jest zaskakująca – bo nie mają teściowych! Na to pytanie większość tak odpowiedziała,
dlaczego więc oni mają te dzieci. Tu odpowiedź jest prosta bo nowy kochanek żony nie chce się nimi
opiekować, bo to teściowa przejmuje opiekę – matka szuka pracy…
Pozostałe 2% to rodziny z opieką naprzemienną a więc 2+2 mamy 4% te o których pisze prasa…
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RODK nielegalne
Ano tak – Tobie wydaje się że te badania mają na celu to żeby zmienić miejsce zamieszkania
A prawda jest taka żeby Ci ograniczyć kontakty .
Ale Forummatek rozwaliło RODK
Dowiedz się jak – czytaj to co jest na czerwono
http://forummatek.pl/
http://forummatek.pl/pdf/BSK-PG-17-04-2013c.pdf
Na razie tyle – zobacz jakie to proste poznałeś art. 26kc – zabieraj dziecko i spier….
Pozdro
Wasz DzielnyTata linka do tego textu masz na dole zakładki Prawo – kliknij w dolne DzielnyTata.pl
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