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Aby zacząć od dywagacji i nakreślania kwestii narodu polskiego 
jak i samej Rzeczpospolitej w czasach globalizacji muszę stwier-
dzić post factum, że Rzeczpospolita jako państwo narodowe, 
niepodległe, suwerenne nie istnieje.
Historia nigdy z nami gładko się nie obchodziła a my nigdy nie 
wyciągamy wniosków z naszej przeszłości i fatalnej teraźniej-
szości. Żyjemy jako naród w próżni swoistej iluzji świata który 
złudnie przypomina oazę bezpieczeństwa i polskości, gdybym 
miał to porównać do naturalnego środowiska zwierząt to rzekł 
bym, że Polacy są jak wyczerpany Wielbłąd na pustyni który 
ostatkiem sił odwodniony próbuje dotrzeć do wodopoju, lecz 
owy Wielbłąd nie ma bladego pojęcia gdzie ta woda się znajduje i 
krąży tymi samymi ścieżkami oczekując zmiany terenu z żarzącej 
pustyni na podmokły las z wodopojem.
Nie dostrzegamy świata takim jakim jest przez co większość spo-
łeczeństwa nie wydaje się być przejęta obecną sytuacją i widmem 
sztucznie wywołanego konfliktu na wschodzie co jest absurdalne, 
bo wystarczy tylko przeczytać jeden dokument Ukraińskiego 
Prezydenta by zrozumieć co wokół nas za niedługo będzie się 
rozgrywało. 
Ukraina wypowiedziała Wojnę Federacji Rosyjskiej a naród nie 
widzi problemu i co gorsza kiedy zobaczy jaka gra polityczna 
znów zostanie wyciągnięta z szuflady będzie popierać stronę któ-
ra jest wrogo nastawiona do całego narodu polskiego pod bzdur-
nym hasełkiem napisanym przez jakiegoś idiotę „Za wolność 
naszą i waszą”.
Polin.. państwo pod jurysdykcją żydowską to pseudo kraj w któ-
rego granicach obecnie mieszkamy, popierając stronę Ukraińską 
poszerzamy tylko kompetencję żydów by w przyszłości uzależnić 
nas etnicznie od Ukraińców i wprowadzić ich do najważniejszych 
izb i organów ochrony państwowej, trzeba być ignorantem poli-
tycznym by zapraszać wrogo nastowionych ludzi w organy pań-
stwowe i organy kontrolujące bezpieczeństwo cywilne, to tak



jakby zaprosić seryjnego mordercę na kolację sam na sam do wła-
snego domu, jakich można oczekiwać rezultatów? Każdy myślący 
człowiek powinien sobie racjonalnie teraz odpowiedzieć.
Żyjemy w najgorszych czasach dla całego świata konserwatywne-
go chcącego utrzymać państwa narodowe, kuluturę, dziedzictwo 
przodków i naukę na odpowiednim poziomie.
Kreowane są „elity” rodem z Związku Sowieckiego, idiotów i 
pożytecznych durniów wychwala się na pierwszych stronach 
kontrolowanych przez masonerię gazet i tworzy się im legendę 
profesorów,lekarzy,nauczycieli ect jednocześnie ogłupiając lud 
ich wynaturzonymi i zidiociałymi teoriami które jawnie stoją w 
sprzeczności z prawdziwym stanem rzeczy.

Po co to wszystko?

Podstawiona opozycja, podstawieni naukowcy, lekarze, pismacy, 
nauczyciele i uwielbiane gwiazdy mają za zadanie deformować 
instykt narodu z racjonalnego myślenia i walki o interesy całego 
społeczeństwa na wynaturzone idee tak by krążyć wkoło dziwiąc 
się, że żaden z ich wspaniałomyślnych pomysłów nie przyniósł 
efektu.
Jedni będą kroczyć ścieżkami agentury żyjąc w przekonaniu 
słuszności ich postulatów, inni staną murem za mertyroycznymi 
argumentami świadczącymi o kłamstwach wynaturzonych teorii 
wyżej wymienionych gamoni tworząc konflikt społeczny.
Na konflickie społecznym mogą powstać poważne tarcia poli-
tyczne które poskutkowały lata temu polaryzacją społeczną, gdy 
naród jest skłócony wystarczy podrzucić kolejną wynaturzoną 
i kłamliwą teorię by ludność pozabijała się nawzajem w walce 
o to kto ma rację, a w momencie kiedy bitwa trwa prawdziwi 
złoczyńcy realizują plan który dla niższych sfer intelektualnych 
jest niezauważalny.



Plan Nowego Porządku Świata to jest właśnie ten plan który jest 
realizowany od dekad lecz przez notoryczne kłótnie i podsycanie 
sztucznie wykreowanych konfliktów większość która winna była 
ujrzeć szatański plan zlekceważyła informację dotyczące prawdzi-
wego problemu każdej ze stron skłóconego narodu.
Naród pozostanie z niczym, bieda będzie widoczna nie przez 
ekran LCD i program jednej czy drugiej masońskiej stacji telewi-
zyjnej tylko na ulicy, coraz to więcej i więcej ludzi straci miesz-
kanie, pracę i wszystko to co dla niego było najważniejsze a takie 
być nie powinno.
Gdyby tylko Polacy zrozumieli swoje beznadziejne położenie do-
szło by do nich, że to nie ci drudzy są ich faktycznymi wrogami 
lecz ci którzy sterują konfliktem i to tych trzeba ukarać, jednakże 
by taka alternatywna rzeczywistość była możliwa do przekształ-
cenia w realną niezbędne jest wyzbycie się nadmiernego kon-
spumcjonizmu i anty wartości które wpajane były naszym ojcom 
i matkom za PRL bądź początków polin i które były wpajane nam 
jako dzieciom. Ludzie rodzą się w systemie, system wpłynął na 
ich rodziców którzy chcą wychować dziecko jak najlepiej więc 
przystosowywują swoją pociechę do świata w którym żyją nie 
mając pojęcia, że robią dziecku krzywdę wpisując je w system 
globalnej kontroli percepcji społecznej. Nie ma wątpliwości, że 
rodzice zawsze robili dla nas wszystko to co było wedle ich toku 
myslenia najlepsze i odpowiednie, lecz to nie oni wychowywali 
nas a system który z pełną bezwzględnością swojej propagandy 
trzymał na naszych rodzicach pieczę.
Teraz wojen nie wygrywa się przewagą w dywizjach i sprzęcie, 
wojny nie toczą się parę miesięcy bądź parę lat tylko nieustannie.
Wojna przybrała zupełnie inny format, przeniosła pole bitwy z 
pól i lasów w cyberprzestrzeń zwaną internetem i telewizją wpły-
wając od najmłodszych lat na jednostkę wpajając jej absurdalne 
podejście do życia, wynaturzone zachowania i notoryczną chęć 
bycia najlepszym nie poprzez zdrową rywalizację i uczciwość lecz



poprzez podstęp i kreowane od małoletności kompleksy bycia 
gorszym poprzez stan finansowy, szykanowaną grupę społeczna 
itd.
Naszym problemem jest alienowanie się od innych w miastach, 
namordniki pokazały dobitnie, że jesteśmy dla złych tego świata 
nic nie znaczącymi cyferkami, bezdusznymi pracownikami zara-
biajacymi grosze w pracy która do najlżejszej nie należy.
Nie doceniamy tego co mamy, nasze rodziny rozpadają się nie 
tylko poprzez problemy natury odmiennych charakterów i pro-
blemów z nałogami, rozwody są brane ze względów finansowych 
co jest straszne patrząc w perspektywie następnych 30 lat.
Mężczyźni zamiast interesować się tym co jest faktycznie ważne 
myślą o drogich samochodach, wielkiej ilości adoratorek i życiu 
jakby jutra miało nie być a przecież jest.
Kobiety zamieniają się w bezduszne maszyny do liczenia pie-
niędzy wymieniając swoich partnerów jak karty w talii tylko ze 
względu na to, że aktualny partner jeszcze nie dorobił się pienię-
dzy na godne i uczciwe życie a ten drugi poprzez pomoc rodziny 
czy głowę do interesów zarobił odpowiednią sumę.
Jeżeli nie zmienimy swojego myślenia na racjonalne i nie wyrzek-
niemy się chorego konsmupcjonizmu to jako naród wymrzemy, 
społeczeństwo zatraci swoją przynależność etniczno-kulturowo-
-społeczną zapomni o barwach narodowych i o tym, że istniało w 
XX wieku takie państwo jak Rzeczpospolita która została znisz-
czona przez masonerię i II Wojnę Światową. 
Staniemy się ludem nie wiadomo jakiego pochodzenia, utracimy 
wszystko to co świadczyło o naszej polskości i normalności, a kie-
dy utracimy świadomość narodową staniemy sie niczym innym 
niżeli województwem w państwie światowym gdzie dzieci będą 
się rodziły jak na lekarstwo a sztucznie stworzonych ludzi będzie 
więcej niż naturalnie poczętych jak napisał to Aldous Huxley w 
książce „Nowy Wspaniały Świat”.



Wolny rynek i kapitalizm został wypaczony przez nazistowskie 
korporacje które kreują trendy na światowym rynku pozbawia-
jąc inwencji twórczej naszych rodzimych przedsiębiorców i ludzi 
pracujących na samozatrudnieniu. 
Jeżeli nasze podejście do pieniądza i dóbr materialnych nie ule-
gnie zmianie na zdrowo rozsądkowe to nie czeka nas nic dobrego. 
Korporacje przejmą całkowitą władzę oficjalną nad narodami 
a państwowe placówki staną się jedyną alternatywą na zmianę 
pracy. Globalna kontrola będzie rozwijana a nasze wolności o ile 
jeszcze jakiekolwiek zostały zostaną zmiecione a człowiek stanie 
się już oficjalnie robotem, swoistym zegarkiem którego życie bę-
dzie bardziej monotonne od zwierząt chodowlanych. 
Technologie tworzone w ukryciu będą notorycznie śledziły nasze 
poczyniania zaczynając od kontroli w miejscu pracy kończąc na 
kontroli naszego życia w więzieniu zwanym mieszkaniem, nie 
będziemy mieli nic jak Światowe Forum Ekonomiczne Klausa 
Schvaba by chciało, ci degeneraci kreują mityczny kryzys klima-
tyczny, czwartą rewolucję finansową a jest to de facto ten sam 
program zwany częściej Agendą 2030 wykrewoaną przez masoń-
ską Organizację Narodów Zjednoczonych. 
Cały świat pchany jest do globalizacji pod jednym szyldem co 
stoi w sprzeczności z interesem narodu Polskiego! 
Musimy zerwać wszystkie łańcuchy  niewoli finansowej banków 
centralnych i zerwać z pieniądzem fiducjarnym na rzecz parytetu 
kruszców takich jak złoto aby utrzymać realną wartość i stabil-
ność waluty przyszłego Królestwa Rzeczpospolitej Polskiej. 
W XXI wieku państwa pseudo demokratyczne pokazują dobitnie 
jak ta propagandowo wspaniała demokracja działa. 
Nie działa wcale, jest to iluzja wyboru, iluzja państwa które zależy 
tylko i wyłącznie od roli narodu a jest zupełnie przeciwnie. 
To my polacy jesteśmy pętani poprzez nierząd pod żydowską ju-
rysdykcją, to nam zabierane są pieniądze z podatków i wydawane



na antypolskie kampanie społeczne mające na celu „zachęcić” 
naiwnych do szczepienia trucizną. 
Na ten moment tylko porpagandą ci przestępcy się posługują ale 
kwestią czasu jest zmiana polityki śmiercionkowej na opreysj-
ną względem każdego „niezaszczepionego” który nie zgodzi się 
na szprycowanie tym niezbadanym i potencjalnie śmiertelnym 
preparatem. 
Aby przeciwstawić się temu globalnemu przewrotowi i trocki-
stowskiej rewolucji technokratycznej musimy budować nieza-
leżne organizacje działające oddolnie, nie ruszymy przestępców 
z góry jeżeli nie zajmiemy się w pierwszej kolejności najgłębiej 
zakopanymi internacjonalistami systemu. 
To właśnie w naszych województwach/gminach/miastach/wsiach 
są zamontowani zdrajcy narodu polskiego którzy nie są wy-
chwytywani jako przestępcy, naród patrzy tylko na fasadę zwaną 
sejmem choć ja wolę nazywać ten uplamiony krwią budynek kne-
setem na „cześć” prawdziwych właścicieli polin. 
Aby wyzwolić się z okowów niewoli musimy zacząć dekonspi-
rować zdrajców z naszych miast i pokazywać prawdę o ich prze-
stępczym procederze. 
Kiedy skompromitujemy zdrajców i pokażemy ich prawdziwe 
oblicze naród zrozumie kto wasalem z Warszawy steruje i prze-
ciwstawi się całemu układowi okrągłego stołu dzięki czemu 
zniszczenie antypolskiego systemu nie będzie stanowiło aż takie-
go problemu. 
 
 
Media 
 
Pierwszy obieg informacyjny tkzw mainstream to środowisko 
szczelnie zamknięte i kontrolowane przez światową finansjerę, 
aby dotrzeć do prostych ludzi poprzez media musimy zdobyć 
minimum 10% społecznego posłuchu w social mediach.



Bez dotracia do opinii publicznej żadna z akcji anty globalistycz-
nych nie ma szans na powodzenie, mamy ogromny potencjał 
patrząc na portale społecznościowe. Trzeba zdawać sobie także 
sprawę jaką politykę stosują ich właściciele a warto nadmienić, że 
są to także internacjonaliści i naczelni werfyikatorzy informacji. 
Wielu ludzi zostaje zbanowanych poprzez pisanie o prawdzie 
dosadnie przez co algorytm wyłapuje przekaz, jednakże poli-
tycznego kunsztu owy algorytm nie wyłapuje co daje ogromne 
szanse na dotarcie do większej ilości potencjalnych odbiorców. 
Jeżeli przejmiemy kontrolę nad mediami internetowymi i sta-
niemy się leaderami internetowego przekazu okupacyjne władze 
stracą ogromną część potencjalnych owiec kierowanych na rzeź a 
my walczymy o każdego kto chce żyć w wolnym i niepodległym 
państwie. 
 
Polityka krwi 
 
Historia pokazała mi dobitnie, że jakiekolwiek spontaniczne zry-
wy nie wychodziły nam wcale! Prócz Powstania Wielkopolskiego 
wszystkie inne zrywy przegraliśmy a naród borykał się z wiekszy-
mi represjami stosowanymi przez okupantów. 
Musimy w pierwszej kolejności dbać o demografię i promować 
rodzinny tryb życia gdyż nasz naród się kurczy a w planie maso-
nerii i syjonistów ma nas Polaków być na trwałe 15 milionów. 
Nie możemy dopuścić do zrywu spontanicznego jeżeli szanse na 
wygraną są mniejsze od 80% stracenie ważnych ludzi nie wchodzi 
w grę bo nie posiadami inteligencji i elity narodowej która została 
wymordowana przez Sowietów i Niemców. 
Jeżeli ktokolwiek namawia do powstania zbrojnego powinien 
zostać z miejsca zdyskredytowany i uznany za agenta działają-
cego wbrew interesowi narodu Polskiego i przyszłego Królestwa 
Polskiego. Jako naród nie możemy się kurczyć i giniąć w przegra-
nych bitwach bo jak mawiał Roman Dmowski trzeba wyciągać



maximum w nawet najgorszej sytuacji politycznej. 
Agentury innych państw jak i te internacjonalistyczne zapewne 
będą podburzały naród Polski do powstania gdyż to wykreuje 
zasłonę dymną i da pretekst Republice Federalnej Niemiec na 
odebranie nam zachodnich ziem i włączenie ich do Niemiec na 
co pozwolić nie możemy. Tylko pragmatyzm może uchronić nas 
przed kolejną klęską i przed kolejnymi kretynami jak Rydz Śmi-
gły i Józef Beck którzy wydali Polskę na pożarcie Rzeszy Niemiec-
kiej i Związkowi Sowieckiemu. 
 
Monarchia Narodowa jedyną słuszną drogą 
 
Państwa monarchistyczne stanowiły parę stuleci temu znacz-
ną większość na arenie międzynarodowej, w sposób cyniczny i 
bezwzględny zostały zlikwidowane poprzez zniszczenie pozycji 
monarchy politycznie, rozebranie państwa poprzez inne mocar-
stwa bądź  pucz czy wojnę domową. 
Monarchie zostały celowo zniszczone by wykreować fałszywe 
instytucje mające na celu ogłupianie i wyniszczanie narodów da-
jąc im później „szansę” na rządzenie po swojemu. Zimna wojna 
oraz komunizm był na rękę masonerii gdyż mogli oni bez przerw 
finansować zbrojenia państw NATO i Układu Warszawskiego-
pod egidą Związku Sowieckiego. Kiedy Gorbaczow zdemontował 
Związek Sowiecki narody trzymane pod jego uściskiem przeszły 
w strefę wpływów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej a 
wolności które proklamowały zostały im niezauważalnie odebra-
ne przez klikę masonerii i satanistyczne elity rodziny Rotshild. 
Po całym tym chaosie jaki powstał „wolne” narody Europy rzuci-
ły się w konspumcjonizm interesując się dobrami materialnymi 
w nowo powstałych sklepach oddając nieświadomie gospodarkę 
pod wpływy zagranicznych koncernów kierowanych przez rodzi-
nę Rotshild. Polityka została zapomniana w znacznej większości a 
zdrajcy narodów mogli rozkradać je i przygotowywać pod plan



zwany Agendą 21 i Agendą 2030 czyli dokładnie z tym z czym 
mierzymy się dzisiaj. 
W polityce nie ma przypadków i dziwnych zbiegów okoliczności, 
są tylko skrzętnie pozorowane przypadki a prawdę mówiąc są to 
zabiegi mające coś ukryć bądź przekierować opinię publiczną na 
fałszywy tor dając czas i miejsce na wprowadzanie przestępczych 
przepisów. 
Monarchia Narodowa jest systemem dla ludzi wolnych i świado-
mych swojego beznadziejnego położenia. 
Dajemy realną możliwość na odzyskanie Niepodległości i ukara-
nie wszystkich parszywców zamieszanych w państwo okupacyjne 
polin biernie bądź aktywnie. 
Wszelkie teorie konspiracyjne przestały być teoriami a są jawny-
mi praktykami skierowanymi w nas Polaków jak i we wszystkie 
narody świata które nie zostały jeszcze podporządkowane tajnym 
elitom. 
Bez likwidacji ich placówek, fundacji i wszystkich działalności 
polityczno-gospodarczo-społecznych żaden nawet najambit-
niejszy plan nie przejdzie w fazę realizacji gdyż to dom rodziny 
Rotshild wraz z im podwładnymi mają kontrolę nad pieniądzem i 
drukiem pieniądza. 
W pierwszej kolejności by odzyskać niepodległość i ją utrzymać 
trzeba pozbyć się ich wpływów z naszego państwa a ludzi zwią-
zanych z Rodziną Rotshild, Rockefeller, Soros należy odszukać 
i zatrzymać by wytoczyć im sprawiedliwy proces, dopóki ich 
poplecznicy i oni we własnej osobie będą sprawować pieczę nad 
pieniądzem, gospodarką i segmentami polityczno-społecznymi 
dopóty nawet najlepszy polityk i myśliciel zarazem nie miałby 
choć grama szans na zmianę ustroju i gospodarki tak by naród 
Polski mógł sam decydować o sobie oraz by stabilność ustrojowa 
została zagwarantowana. 
Konspiracyjne elity budowały ten system na wojnach zaczynając 
od wojen Napoleońskich kończąc na aktualnych konfliktach



zarabiając krocie na zbrojeniach wojsk oraz podporządkowywu-
jąc sobie kolejne państwa i ich gospodarki dzięki armii Stanów 
Zjednoczonych która jest im podległa. 
Ktoś teraz mógłby się śmiało zapytać czy w takim razie planuje-
my konflikt zbrojny z USA lub zmianę sojuszy, konflikt zbrojny 
nie ma racji bytu z żadnym państwem graniczącym z Rzeczpo-
spolitą ani z żadnym nie graniczącym z przyszłym Królestwem. 
Interes narodowy wyklucza jakąkolwiek formę konfliktu zbroj-
nego z racji polityki krwi i podnoszenia się z gruzów ponad 80 
letniej okupacji która trwa po dziś dzień. 
Kwestia sojuszy zależna jest tylko i wyłącznie od stuacji geopo-
litycznej jaka nastanie po odzyskaniu przez nas niepodległości, 
nie możemy kierować się emocjami ani żadnymi animozjami czy 
sympatiami względem innych narodów i państw, stawiamy w stu 
procentach na politykę pragmatyczną. 
Z tego punktu widzenia bliżej nam do Federacji Rosyjskiej gdyż 
kulturowo i etnicznie nie różnimy się bardzo, nasze państwa 
przez stulecia wojowały ze sobą lecz ten przykry dla nas jak i dla 
Rosjan czas się zakończył. 
Kraje słowiańskie są najbliższe naszym obyczajom, naszej kultu-
rze i społeczeństwu gdyż Polska jak i Federacja Rosyjska, Biało-
ruś, Serbia to kraje czysto słowiańskie i powinniśmy zamiast ze 
sobą wojować gospodarczo czy cybernetycznie wejść w obustron-
nie opłacalne umowy gospodarcze i dyskutować o możliwym 
sojuszu państw Słowiańskich. 
Państwa etnicznie wywodzące się od Anglosasów są krajami 
względnie obcymi od nas kulturowo, etnicznie oraz społecznie. 
Kraje te nie graniczą z nami ani nigdy w historii nie wsparły 
Rzeczpospolitej w wojnie obronnej co do której zobowiązali się 
wziąć udział, naiwny i niekompetentny rząd II RP dał temu wiare 
pokazując swój brak logicznej i propolskiej polityki zagranicznej 
skazując nasz naród na zagładę w XX wieku jak i wcześniejsze 
„rządy” skazywały nas na podobne losy.



W naszym odczciu państwa takie jak Izrael, Wielka Brytania, 
USA, Republika Federalnych Niemiec to kraje wrogo do nas 
nastawione które nie raz pokazały wrogą bądź cwaną politykę 
zagraniczną wykorzystując nas w wojnach bądź napadając na 
nas i tworząc antypolskie sojusze jak to Wielka Brytania miała w 
swojej przeszłości. 
Nie wiąże z tymi krajami nas praktycznie nic a dzieli całkiem 
sporo. Przecież to Wielka Brytania podczas konferencji Wer-
salskiej nie była zadowolona z faktu iż państwo Polskie zostanie 
proklamowane i robili co mogli by Polskę osłabić. 
To Anglicy destabilizowali nasz kraj oraz utrudniali wojnę z Bol-
szewikami z 1920 roku. Przykładów można podać o wiele więcej 
ale wystarczy tylko wspomnieć o Panu Cecilu Rodesie którego 
spadkobiercami są Rotshildowie. Pan Cecil Rodes był Angielskim 
rasistą który twierdził, że zabicie jednego Anglosasa powinno 
kosztować życie 100 nie Anglosasów. Anglicy są odpowiedzialni 
za szowinizm i stworzenie „rasy panów” którą wykorzystali Rot-
shildowie w późniejszym biegu historii. 
Stany Zjednoczone Ameryki Pólnocnej zdradziły nas w Jałcie 
oraz oszukiwały i oszukują przemysł wosjkowy od lat. Czy ufa-
nie oszustowi jest czymś normalnym i racjonalnym? Jak my jako 
państwo mamy się zbroić i budować dobrze wyszkoloną i wypo-
sażoną armię kładąc całe nadzieje na kraj połozony tak daleko 
od nas jak i daleki etniczno-kulturowo-społecznie? Skutki takiej 
idiotycznej polityki będą opłakane a Amerykanie jak zwykle ubiją 
na tym targ tak jak rodzina Busha finansując III Rzeszę Niemiec-
ką podczas II Wojny Światowej wraz z Rotshildami i Wall Street. 
Warto też nadmienić, że to Amerykanie wsparli Bolszewików w 
wojnie z białymi, bez pomocy Amerykanów czerwona zaraza nie 
wygrała by tej wojny a co za tym idzie koszmar zwany komuni-
zmem nigdy nie wylał by się na Europę. Wszystko zostało zaaran-
żowane na konferencji wiedeńskiej przez Barona De Rotshild



który po zawetowaniu przez Tsara pomysłu na twór „Ligi Naro-
dów” obiecał mu, że cała jego rodzina zostanie zamordowana, jak 
Rotshildowie obiecali tak zrobili. Ostatnia licząca się Monarchia 
została zlikwidowana a po I Wojnie Światowej wszystkie wcze-
śniej funkcjonujące dobrze monarchie zostały zlikwidowane a 
na ich miejsce wprowadzono ustrój zły na równi z komunizmem 
zwany demokracją który nie dba o interesy państwa dłużej niż 8 
lat. 
Republika Federalna Niemiec ex III Rzesza Niemiecka i Repu-
blika Weimarska też mają wklad w powstanie czerwonej zarazy 
umożliwiając Włodzimierzowi Leninowi przyjazd do Imperium 
Rosyjskiego. Niemcy nigdy nie wyzbędą się manii władania Eu-
ropą oraz swojej buty, gdy nawet pokonani i zniszczeni potrafią 
okazać swoje szydercze i arogancie zachowanie względem zwy-
cięzscy. Niemcy nigdy nie wyzbędą się mokrych snów o odzyska-
niu ziem zachodnich dlatego nigdy nie podpisali z nami traktatu 
pokojewgo zakańczającego wojnę pomiędzy naszmymi państwa-
mi, do dnia dzisiejszego Rzeczpospolita jest w stanie wojny z 
RFN, gdyby istniała faktyczna Rzeczpospolita RFN być może w 
sytuacji im sprzyjającej przyjechało by na czołgach odebrać swoje 
tworząc u nas coś w rodzaju konfliktu domowego tylko po to by 
ziemie zachodnie wyrwać Rzeczpospolitej. 
Niemcy do końca XX wieku stali od nas wyżej kulturowo jak i 
etnicznie. Toż to przecież zabór Pruski później Niemiecki tak 
mocno tępił Polskość i walczył nie tyle z mieszkańcami zabra-
nych nam terytoriów tylko z całym narodem de facto pokazując 
swą wyższość kulturowo-etniczno-społeczną nad nami. 
W XXI wieku Niemcy nie przypominają samych siebie, nie jest to 
państwo militarne ani nacjonalistyczne lecz dalej realizuje swoją 
agendę którą nakreślił sam Adolf Hitler tyle, że pod postacią Unii 
Europejskiej oraz masońskiego ładu Europejskiego próbując włą-
czyć państwa członkowskie w jedno superpaństwo z jedną armią 
Europejską.



Izrael... 
Kwestię żydowską opisywałem wielokrotnie lecz to „państwo” nie 
znajduje się tutaj z byle powodu, żydzi stanowią dla nas najwięk-
sze zagrożenie nie poprzez swój militaryzm czy sąsiadowanie z 
nami gdyż etnicznie jest nas więcej niżeli Żydów na zagrabionej 
ziemii Palestyny i nie graniczymy z tym krwiożerczym pań-
stwem. Żydzi poprzez swoje wpływy i stulecia walki o zniszcze-
nie Rzeczpospolitej są praktycznie na końcu realizacji polityki 
zniszcznia Polski wśród samych Polaków. Żydzi pokazują nam 
od dekad co oni mogą a czego my nie posiadając jurysdykcję nad 
państwem które Polską nie jest, od dawna krążą plotki o ich emi-
gracji do polin i wydziedziczaniu naszej własności na rzecz ich 
samych. Nie wszyscy żydzi są temu winni rzecz jasna. 
Rodzina Rotshild jest pochodzenia żydowskiego z kręgu mało 
licznych już Chazarów, wytworzyli oni kult syjonizmu i to oni 
wraz z Ashkenazyjskimi żydami chcą odebrać Polakom ich wła-
sną ziemię i utworzyć państwo żydowskie w Europie Środkowo-
-Wschodniej naszym kosztem. Nie możemy winić całego narodu 
który sam jest ofiarą polityki syjonistów, żydzi którzy wierzą w 
torę i nie są do nas wrogo nastawieni nie mogą być jako wróg 
identyfikowani, co nie oznacza też, że Izrael jako państwo nie jest 
naszym wrogiem bo jest. Izrael dąży od lat do podporządkowania 
sobie nie tylko rządów Polin gdyż już posiada ich na własność 
ale i cały naród który ma być poddany jursydykcji żydowskiej w 
ramach prac niewolniczych jak to zostało zapisane dla wszystkich 
„gojów” w książce pt „Mędrcy Syjonu”. Warto przyjrzeć się też, 
że jedno nazwisko pojawia się praktycznie wszędzie a mianowi-
cie Rotshild. To Rotshildowie rozdają karty i żeby nasze państwo 
mogło odzyskać niepodległość niezbędnym jest likwidacja jakie-
gokolwiek ich wpływu wewnątrz przyszłego Królestwa. 
Polacy będą wolni wtedy i tylko wtedy kiedy dyby masońskie 
zostaną zniszczone a oni sami utracą jakiekolwiek panowanie nad 
sytuacją na naszym terytorium.



Bez Masonerii, nazistowskich koroporacji będziemy mieli realną 
szansę na przywrócenie ładu, normalnego życia dla wszystkich 
Polaków oraz co najważniejsze niepodległości i suwerenności. 
Państwo bez internacjonalistów i trockistów będzie istną oazą 
polskości w którym to po wiekach poniżania i mordowania Po-
lacy wreszcie będą mieli prawdziwy wpływ na kierunek swojego 
państwa.


