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                  Deklaracja Ideowa Monarchii Narodowej

    

   

   Ważna informacja! 
 
  Wszelkie pomysły bądź poprawki do programu prosimy wysyłać na nasz adres mailowy: 
       
              MonarchiaNarodowa@protonmail.com

  Aktualnie nie posiadamy żadnej skrytki pocztowej, lokalu ani innego miejsca z którego mogli by Pań-
stwo odbierać bezpłatnie nasz program jak i nie mamy środków na kolportowanie go w formie fizycznej.

                     Inne formy kontaktu z nami:

                  Facebook:
    
  
                  facebook.com/MonarchiaNarodowa 
                  facebook.com/MateuszDziewięcki-Stop Bezprawiu 
   
 
                     Twitter: 
    
                                @MNarodowa
             @MD00

             Strony powiązane:

                     www.stopbezprawiu.com

                    facebook/Koronafobia POLSKA

                    facebook/Gdzie nie sprzedają bez masek #Stop_Bezprawiu

                   Twórcy dokumentu: Mateusz Dziewięcki, Daniel Jakielczyk.
                    Dokument napisał i opracował Mateusz Dziewięcki.
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Naród fundamentem państwa.
                   

                           Naród Polski jest najważniejszym aspektem    
                                          istnienia państwa polskiego i to właśnie walka  
                                          o interes narodu polskiego jest dla nas najcen 
                                          niejsza i najważniejsza.
                Tożsamość narodowa jest nieodzownym punk- 
                                     tem naszej polityki gdyż jesteśmy kontynuatora- 
                  mi naszych przodków którzy nieodzownie byli zwią- 
zani z Rzeczpospolitą, kultywujemy ich tradycje oraz walczymy o wol-
ność i niepodległość jak nasi poprzednicy stawiając interesy narodu na 
najwyższym szczeblu.
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 Narodowy Kościół fundamentem wiary.

                      Watykan jest instytucją zakłamaną łamiącą słowa  
                            Jezusa Chrystusa, jest to instytucja kontrolow- 
                                         ana przez syjonistyczne grupy wpływów które  
                  chcą zniszczyć religię katolicką i zhańbić Pis- 
                                          mo Święte umniejszając tak Bogu jak i samej   
                                         wierze.
             Jako naród świadomy i wierzący w jedynego   
        stwórcę musimy zaprzestać wspierać złą do szpiku 
kości organizację i powołać własną która będzie stała na straży wiary 
katolickiej i wartości jakie ona przekazuje. Watykan jest w rękach sza-
tana od wieków.
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Rodzina.

                      Rodzina to fundament dla każdego człowieka,   
               odrzucamy wynaturzone spiskowe praktyki 
    środowisk lewicowych o zwiększeniu ilości płci 
                              , zamianie organów rozrodczych tak by zmie- 
     nić swoją płeć bawiąc się w stwórcę modyfiku- 
    jąc swoje ciało tak by zamienić się w osobę   
                        odmiennej jeszcze do niedawna płci. 
        Nie godzimy się na niszczenie wielopokoleniowych 
rodzin i rozłączanie ich poprzez wynaturzone ideologie i redefiniowa-
nie człowieczeństwa przez grupę najbogatszych ludzi na świecie.
Nigdy nie uznamy adopcji dzieci poprzez dwie osoby tej samej płci 
jako akt legalny i normalny uznając takie praktyki za nielegalne i go-
dzące w schemat rodziny.
Rodzinę identyfikujemy jako związek małżeński dwóch osób to jest 
Mężczyzna i Kobieta.
Nie godzimy się na celowe kurczenie demograficzne narodu polskiego, 
obejmiemy rodziny specjalnymi aktami prawnymi gwarantującymi 
nienaruszalność demografii przez agentów wpływu.
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 Patriotyzm i edukacja.

                      My Monarchiści nie wyrażamy zgody na manipu- 
   lację edukacją i wyniszczaniem patriotyzmu w 
     szkołach i innych ośrodkach fałszywej eduka- 
     cji, potępiamy każdy akt przekłamywania hist- 
      orii oraz niwelowania patriotyzmu przez me- 
   dia głównego ścieku i tuby propagandowe osób  
           odpowiedzialnych za zniszczenie potęgi Monar- 
       chii na całym świecie kreując system niewolnictwa 
zwany potocznie Demokracją.
Naszym obowiązkiem jest walczyć o polskość i dobre imię naszego 
państwa wewnątrz każdego organu podlegającego państwu jak i pod-
miotom niezależnym.
Nie godzimy się na antypolonizm który jest w naszych oczach nie-
prawdziwy a osoby odpowiedzialne za propagowanie anty polonizmu 
postrzegamy jako agentów wpływu mających na celu destabilizację 
opinii naszego państwa na arenie międzynarodowej jak i wewnątrz 
naszego państwa.
Edukacja musi być a polityczna i zbrodnią na najmłodszych jest ide-
ologizowanie ich poprzez edukację. Nauka by była wymierna i odpo-
wiednia musi odciąć się od polityki by wychowywać indywidualistów 
którzy sami zdobędą własne poglądy polityczne oraz sami zrozumieją 
sytuację polityczną bez indoktrynacji edukacyjnej.
Aby człowiek był silny musi poszerzyć horyzonty swojego myślenia, 
kreując tym abstrakcyjne myślenie które jest niezbędne by zachować 
trzeźwy umysł i ocenić sytuację rzetelnie.
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Wolności.

           Monarchiści nie akceptują interwencjonalizmu   
   państwowego, szanują i respektują wolności 
     obywatelskie poszerzając je,dając tym wolność  
       zniewolonemu społeczeństwu od 1939 roku.
                 Naszym głównym zadaniem jest dbanie o to by
   wolności nigdy nie zostały naruszane oraz to by  
             każdy Polak czuł się w Polsce jak w domu.
         Jednakże wolności nie interpretujemy jak agresyw-
na lewica i fałszywa prawica.
W konserwatywnym państwie i społeczeństwie nie będzie miejsca na 
legalizację wynaturzeń pod fałszywym parasolem wolności.
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 Niepodległość.

                        Jako patrioci zawsze będziemy dążyli do niepod- 
               ległości i proklamacji wolnej i suwerennej   
    Rzeczpospolitej, pierwszej po 1939 roku.
      Nie tolerujemy ingerencji zewnętrznych stru-
                  ktur w jakikolwiek aspekt naszego państwa 
    zaczynając od polityki kończąc na aspektach 
            społecznych, gospodarczych i kulturowych uzna 
       jąc takie ekscesy jako ingerencję w nasze państwo 
którym stawimy aktywny opór walcząc politycznie o interes narodu i 
państwa.
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Narodowa Gospodarka.

                      Korporacje to zmora XXI wieku, wielkie koncerny  
   stosują nazistowskie strategie by nie dopuścić 
     do uczciwej rywalizacji dwóch podmiotów na  
      rynku.
     Monarchiści nie uznają dominacji korporacji  
    na wszelako pojętym rynku wewnętrznym 
            stawiając na uczciwą i sprawiedliwą konkurencję 
      polskich przedsiębiorstw z zamordystycznymi korpo-
racjami.
Korporacje muszą zrozumieć, że nie będą już mogły kreować swo-
istych enklaw na naszym terytorium i żeby móc egzystować na naszym 
rynku będą zmuszone do stosowania się względem naszego prawa. 
Każda próba złamania postawionych przez nas zasad wytyczonych dla 
zagranicznego korporacyjnego kapitału nie będzie tolerowana.
Stawiamy na interes polskiego kapitału by móc zwiększyć majętność 
Polaków i wykrewoać silną i niezależną gospodarkę od jakiegokolwiek 
organu zewnętrznego.
Polacy mają kreować trendy gospodarcze a nie korporacje.
Silna gospodarka to silne państwo i majętni polacy, chcemy umożli-
wić normalne i godne życie w naszym państwie dając tym możliwość 
powrotu z emigracji dla wszystkich polaków którzy chcą wrócić do 
domu.
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Stabilność ustrojowa państwa Polskiego.

                       Monarchiści nie uznają parlamentaryzmu mając  
   parmalentaryzm jak i demokrację jako wadliwy  
     i szkodliwy system polityczny mający na celu 
     destabilizację państwa i wyniszczanie narodu.
     Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek polityce demo- 
   kratycznej z wyjątkiem narodowych referendów  
            i aspektów zapisanych w dokumencie Monarchii 
       Narodowej w którym zawarte są uprawnienia Króla 
jak i jego podwładnych ministrów oraz niezależnych od Króla woje-
wództw, gmin,powiatów.
Jako monarchiści zamierzamy proklamować Królestwo w którym naj-
ważniejszą personą będzie Król oraz Naród odpowiedzialny za dbanie 
o interesy państwa i zachowanie bezpieczeństwa, sprawiedliwości i 
stabilności państwa.
Państwa autorytarne najlepiej dbają o swoje interesy.
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 Człowieczeństwo.

                      Uznajemy jak i respektujemy indywidualizm każd- 
   ego mieszkańca naszego państwa, traktujemy go  
                 jako osobę samodzielną i świadomą swoich   
                  czynów nie zmuszając go do robienia czegoś  
     wbrew samemu sobie, człowiek to nie maszyna 
    która ma zarabiać pieniądze i żyć w niekończą- 
            cej się rutynie narzuconej przez przestępczą poli- 
       tykę państwa okupacyjnego polin oraz korporacji.
Nie godzimy się na nową definicję człowieka która została przepisa-
na  od deski do deski z projektu Homo Sovieticus i opisana w innych 
słowach tak by nikt nie połączył kropek.
Chcemy zredefiniować zredefiniowane człowieczeństwo tak by wrócić 
do starego stanu rzeczy i przywrócić człowiekowi godność i samo-
dzielność brzydząc się interwencjonalizmem i traktowaniem człowieka 
jako istoty niesamodzielnej.
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Silna armia gwarantem bezpieczeństwa.
                      
            Aby naród mógł cieszyć się bezpieczeństwem i  
   wolnością potrzebna jest silna i profesjonalna 
     armia zbudowana na specjalistach którzy nie  
      traktują służby jako pracy.
    Wojsko Polskie musi być silne i mądrze rozdy- 
               sponowane, struktury wojskowe nie mogą być  
            tworzone z przymusu tak by wcielać jak najwięcej  
       rekrutów.
Wojen nie prowadzi się tak jak na początku XX wieku i my też musimy 
iść z duchem czasu modernizując wojsko a naszych żołnierzy trakto-
wać jako specjalistów szkoląc ich i dbając o silne struktury usuwając 
kumoterstwo i korupcje.
Silne wojsko jest gwarantem naszej niepodległości i tylko silna mili-
tarne Rzeczpospolita jest w stanie zwiększać swoje wpływy na arenie 
międzynarodowej by nie paść kolejny raz ofiarą większych sąsiadów 
którzy jak pokazała nam historia zawsze dogadają się ponad naszymi 
głowami jeżeli my nie będziemy wystarczająco silni.

    
    

   

   

 



    
                              #Odzyskajmy_Niepodległość

Naród jako monolit.

            Nasza polityka zawsze będzie nacechowana walką  
   o konsolidację narodową tak by wyplenić zawi- 
    ści między naszymi rodakami i stworzyć pańs- 
                  two spójne, stabilne oraz przyjazne dla wszyst 
     kich Polaków.
    Nie dopuszczamy żadnych możliwości ekspan- 
             sji naszego państwa w żadnym kierunku geogra- 
        ficznym gdyż zaszkodzi to narodowi przyjmując 
pod panowanie nowe ziemie z mniejszościami etnicznymi które jak hi-
storia pokazała w krytycznym dla nas momencie staną się potencjalną 
armią dywersyjną na naszym terytorium.
Silny naród to naród bez mniejszości etnicznych, tygiel narodowy 
jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów oraz II RP pokazały nam, 
że mniejszości narodowe w momencie walki o istnienie państwa będą 
robiły co tylko mogły by zniszczyć państwo polskie i proklamować 
swoje własne państwo wyrywając nam nasze tereny.
oddzielamy się grubą linią od pożytecznych kretynów którzy śnią o 
dawnym polskim wilnie,lwowie i innych dawnych miejscach polskiej 
kultury, nauki i ducha.
Ziemie utracone na wschodzie nie są możliwe do odzyskania gdyż nie 
zamieszkują na nich polacy w takim odsetku jak w wieku ubiegłym.
Polska powinna zostać w granicach jakie ma obecnie uznając je cał-
kowicie ciesząc się z tych terenów które posiada, polityka ekspansji w 
XXI wieku jest zgubna i prowadzi do nikąd dzieląc już i tak podzielone 
społeczeństwo. 
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Państwa Wschodu.

Kwestia Ukraińska.
           Ukraina prowadząca politykę kultu UPA, OUN M  
   i OUN B przez co jest wrogo nastawiona do 
    Rzeczpospolitej i narodu polskiego kultywując  
    zbrodnie katów ludności polskiej na utracony- 
               ch ziemiach wschodnich uznając czyny Ukraiń- 
             skich nacjonalisów i zbrodniarzy jako słuszne.
          Jest to nie do przyjęcia i państwo polskie nie może  
  dyplomatycznie pozwalać na takie ekscesy bez jakiego-
kolwiek działania na lini dyplomacji.
Ukraina i jej polityka anty polska, anty rosyjska jest niebezpieczna dla 
zachowania bezpieczeństwa i nienaruszalności granic Rzeczpospolitej.
Uznajemy nienaruszalność granic między Polską a Ukrainą lecz dopó-
ki Ukraina nie zmieni swojej polityki względem zbrodniarzy OUN i 
UPA nie będzie możliwym prowadzenie wzajemnie ciepłej dyplomacji.

Kwestia Białoruska.
Białoruś jest nam etnicznie najbliższym krajem, nasza historia była 
wspólna przez stulecia.
Przez nierządy okupujące naszą ziemię nie prowadzimy odpowiedniej 
dyplomacji i wymiany gospodarczej z krajem sąsiadującym.
Nie zgadzamy się na tworzenie sztucznego konfliktu na linii Polska-
-Białoruś i każdą próbę skłócenia naszych narodów uznajemy jako 
agenturę zagranicznych wpływów majacych na celu destabilizację 
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naszych wzajemnych relacji i wymiany gospodarczej by zaszkodzić 
Rzeczpospolitej i Białorusi.

    
    

   

   

 

Kresy Wschodnie.

         Pamięć o naszych wspaniałych miejsach kultury,  
             nauki i szlachetnych aktów patriotyzmu nie może
                zaniknąć. Kresy były zawsze wyznacznikiem  
     patriotyzmu, wspaniałych miejsc kultury i   
                 nauki oraz hektolitrach krwi przelanej przez
   najwspanialszych bohaterów Rzeczpospolitej w  
            walce o wolność i niepodległość. Nie możemy   
             zapominać o naszych bohaterach i dawnych miej-
scach polskiego ducha narodowego, nie możemy porzucać na pastwę 
losu naszych rodaków zamieszkujących dalej tereny dawnej granicy 
wschodniej II Rzeczpospolitej, musimy dbać o interesy naszych roda-

ków tak w granicach Rzeczpospolitej jak i poza nimi.
Kresy przywrócone do Rzeczpospolitej to mokry sen lecz nie do osią-
gnięcia, ekspansyjna polityka rozedrze polskie państwo przez tygiel 
narodowy który wyklaruje się po aneksji tych ziem. Trzeba pamiętać, 
że ludność polska na ziemiach wschodnich została wymordowana 
przez Ukraińców oraz wywieziona na obecne granice zachodnie przez 
sowietów.
Nie zapominajmy o dziedzictwie i poświęceniu setek tysięcy polaków 
na wschodzie lecz kreowanie utopijnych wizji o odzyskaniu utraco-
nych ziem jest w naszych oczach aktem braku logicznego myślenia i 
próbą wywołania wojny z wschodnimi sąsiadami tak by zdestabili-
zować nasz region geograficzny i wprowadzić nas w krwawy konflikt 

który nie jest w polskim interesie narodowym.



    
                              #Odzyskajmy_Niepodległość

Kwestia żydowska.

           Żydzi to bardzo rozległy naród z trzema wiodący- 
               mi podgrupami.
     Wrogami narodu polskiego są żydowskie orga- 
     nizacje syjonistyczne oraz talmudystyczne.
     Syjoniści nazywają nas mianem „gojów” zrów- 
   nając niewiernych diabłu do roli bydła które   
            trzeba wyeliminować a pozostałą część ubezwła 
     snowolnić i poddać represjom by zostali żydowskimi 
niewolnikami.
To te dwa lobby chcą wyrwać od nas pieniądze i szkalują naród polski 
wmawiając całemu światu, że to polacy mordowali żydów w Niemiec-
kich obozach śmierci zwanych obozami koncentracyjnymi.
Nie godzimy się na żydowskie panowanie i nie uznajemy żydowskiego 
knesetu na terytorium okupowanej Rzeczpospolitej.
My monarchiści jesteśmy wrogami cywilizacyjnego zagrożenia w 
postaci żydowskich lobby wyznających talmud i syjonizm, jeżeli 
chodzi o normalnych żydów niewinnych całemu biegowi zdarzeń to 
zachowujemy wobec nich neutralne stanowisko . Nie można wzbudzać 
nienawiści do całego narodu ze względu na tajne grupy powiązane z 
kliką banksterską mającą na celu wprowadzenie Nowego Porządku 
Świata.    
    

   

   

 


