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      Program polityki wewnętznej 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: 
    
                           @MonarchiaNarodowa

             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.

   © Monarchia Narodowa 2021 
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  Wstęp. 
 
Rzeczpospolita utraciła swą niepodległość w 1939 roku kiedy Adolf Hitler 
zaatakował nasze państwo a 16 dni później Josif Wisarionowicz (Stalin) roz-
kazał armii czerwonej wkroczenie na nasze tereny zachodnie. 
Utraciwszy swą niepodległość poprzez zawieruchę wojenną i celowe niszcze-
nie państwa przez obóz sanacji nie odzyskaliśmy jej do dnia dzisiejszego.
Po ponad 80 latach nie mamy swojego państwa, żyjemy w paskudnym tworze 
zwanym dla zmylenia narodu Polskiego III Rzeczpospolitą, lecz z Rzecz-
pospolitą nie ma nic wspólnego. Państwo to jest najbardziej antypolskim 
tworem na świecie, wyniszcza naród, dopuszcza się zbrodnii o znamionach 
depopulacyjnych, rozdaje przywileje obcokrajowcom (żydom, ukraińcom) a 
Polaka traktuje jak zło konieczne pozbawiając go wszystkich oszczędności i 
odbierając mu skrupulatnie ostatnie aspekty wolności. 
Monarchia Narodowa wychodzi temu na przeciw, wypowiadamy niepo-
słuszeństwo wszystkim antypolskim jednostkom w państwie okupacyjnym 
polin jak i nie uznaje jurysdykcji namiestników polińskich. 
Stworzyliśmy system od zera który zagwarantuje nam niepodległość, zakoń-
czenie fasadowego państwa i powstanie prawdziwego narodowego państwa 
polskiego Królestwa Rzeczpospolitej Polskiej. 
Nasz plan rozciąga się na ponad 50 lat ciężkiej pracy gdyż gospodarka,ekono-
mia,obrona wewnętrzna, świadomość narodowego położenia jest na tragicz-
nym poziomie. 
Czas najwyższy to zmienić!   
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 Odzyskanie niepodległości.

 
                         Niepodległość jest sprawą najwyższej wagi co  
                   do której żaden patriota nie powinien przejść    
                                          obojętnie. Aktualnie ten morderczy twór uda-        
                                          jący Rzeczpospolitą imituje niepodległość i   
                                       suwerenność wmawiając swoim fanatykom oraz   
                                    ludziom nie obeznanym w sytuacji politycznej 
fałszywy bieg wydarzeń oraz fałszywe deklaracje o samodzielności 
państwa które państwem polskim nie jest.
Monarchiści nie mogą stanąć obojętnie w najważniejszej sprawie która 
może zadecydować o życiu następnych pokoleń. Niepodległość musi 
zostać wywalczona bez użycia ramienia zbrojnego, niepodległość musi 
zostać proklamowana w nowym państwie prawdziwym kontynuato-
rze państwa Polskiego, państwa gdzie to Polak będzie włodarzem i 
zarządcą, w państwie w którym to słowo Polaka będzie najważniejsze 
i rozpatrywane w pierwszej kolejności. Nie możemy dopuszczać do 
takich sytuacji gdzie to obcokrajowiec będzie miał większe prawa bądź 
przywileje a Polak który żyje tu na miejscu i dba o swoją ojczyznę jest 
traktowany jako pomiot niemile widziany. 
Bez odzyskania niepodległości żaden nawet najambitniejszy plan nie 
jest możliwy do realizacji.
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 Rozliczenie z systemem.

 
                        Aby prowadzić skuteczną i narodową politykę                                                                                                                                         
                                        musimy pozbyć się ciemiężycieli, figurantów        
                                           i zdrajców przywiezionych ze stolic państw 
                                            zachodnich jak i tych przywiezionych w   
                                            latach 40 tych z terenów pod auspicjami żyd- 
                                           owskich lobby. Bez prawdziwej dekomuniza- 
                                         cji, osadzeniu w więzieniach i na szubienicach 
                           zdrajców narodu Polskiego nie będzie możliwe 
stworzenie podwalin pod silne ekonomiczno-militarnie państwo.
Wszyscy którzy brali udział w PRL/Państwie okupacyjnym polin (III 
RP) powinni zostać aresztowani i szczelnie zamknięci w aresztach 
tymczasowych z których ich internacjonalistyczni koledzy i koleżanki 
nie bedą w stanie wyciągnąć. Sprawiedliwy wyrok przez powołane do 
tego organy sądownicze będzie pokazywał naszą kontrrewolucyjną 
drogę.
Ten podpunkt tyczy się każdej persony która brała bądź bierze udział 
w okłamywaniu narodu i wyniszczania go poprzez zaplanowane ludo-
bójstwo, propagandę telewizyjną, propagandę polityczną i czyny 
wymierzone przeciwko narodowi polskiemu. Nie ma znaczenia jaką 
posadę i funkcję pełniła dana osoba, zdrada zawsze będzie osądzana 

jako zdrada nie zależnie od wykonywanej funkcji.
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 Zakończenie plandemii.

 
                      Plandemia koronawirusa to jedno wielkie kłams- 
                     two i zarazem wyrok pozbawienia wolności             
                                          skrupulatnie wykonywanym na populacji    
                                           praktycznie całego globu. Interes narodowy  
                                           wymaga tego by monarchiści zakończyli plan- 
                                          demiczny cyrk, pozdejmowali obostrzenia    
                                         oraz jakiekolwiek bezprawne nakazy wykony- 
                                     wane od 2020r. Nie ma na świecie pandemii, w 
2020 roku definicja pandemii została zmieniona poprzez naczelny 
organ kontrolowania przebiegu tego przekrętu zwanym WHO.
Ponad normatywne zgony są traktowane przez nas jak ludobójstwo 
które jest wykonywane na rozkaz naczelnego namiestnika zwanego
premierem i jego popleczników w postaci ministra zdrowia i jemu 
podobnych.
Trzeba zakończyć to szaleństwo i zablokować możliwość wrogich prze-
jęć przez globalne koncerny które polecenia dostają od garstki psycho-
patycznych elit pokroju rodziny Rotshild, Rockefeller.
Czas zdjąć jarzmo masonerii, illuminatów i żydowskich lobby które na
cel obrały sobie zdewastowanie i wykończenie narodu polskiego.
Wszystkie osoby które brały bądź biorą w tym udział zostaną oskar-
żone o zbrodni na narodzie polskim, zdradę stanu oraz za masowe 
ludobójstwo które od 2020r jest praktykowane.
Eksperyment globalny zwany szczepieniami zostanie surowo zabro-
niony a wszystkie firmy i ich pracownicy zostaną przesłuchani przez 
komisję odpowiedzialną za tego typu sprawę.
Masowe ludobójstwo nie może pójść im płazem!
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 Zmiana konstytucji.

 
                       Obecna konstytucja pisana przez komunistów              
                                      była i jest polem do dziesiątek nadinterpretacji  
                                          wykorzystywanych przeciwko społeczeństwu.    
                                           Sędzia ma bardzo duże pole do manewru jeż- 
                                           eli chodzi o nadinterpretacje co już powinno   
                                          zastanawiać czy taki akt prawny jest dobry. 
                                        Czas zmienić konstytucję tak by naród miał    
                                   zagwarantowane surowce naturalne, prawo do 
życia które będzie obowiązywać każdego człowieka od momentu zaist-
nienia ciąży u kobiety, prócz tego powinno znaleźć się konstytucyjnie 
umocowane posiadanie broni palnej w myśl ochrony życia narodzone-
go i nienarodzonego.
Konstytucja jest do zmiany i czas napisać ją tak by nigdy nie została 
wykorzystana przeciwko narodowi w myśl złych intencji. 
To naród tworzy państwo, skandaliczne dekrety i możliwości nagina-
nia wolności obywatelskich powinny zostać wykreślone z konstytucji 
tak by potencjalni źli władcy nie mogli wykorzystać takich przepisów 
przeciwko swoim pracodawcą (narodowi).
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  Zniesienie „Demokracji”.

 
                               Demokracja to fałszywy i anty narodowy twór za- 
                                     kładający bezkarność dla polityków.
                          Demokracja to fasadowa idea polityczna która 
                              pod płaszczykiem wyborów zniewala  społecz- 
                                      eństwo kreując podstawionych polityków 
                      którzy mamią swoich potencjalnych wyborców      
                            gruszkami na wierzbie, w praktyce każda partia  
która od 1989 roku doszła do władzy radykalnie zmieniała swoje 
poglądy od momentu zaprzysiężenia rządu.
Demokracja pozwala na kumoterstwo, masowe korupcje na całym 
świecie, nieustanną walkę polityczną w myśl „dziel i rządź a my w 
kuluarach się dogadamy”. Ta myśl zawsze wykorzystywana jest prze-

ciwko narodowi który od dekad najbardziej cierpi na tej tak zwanej 
„Demokracji”.
Demokracja przykrywa trockistowskie totalitarne zapędy pod budo-
wę Nowego ładu który ma doprowadzić do całkowitego zniewolenia 
społeczeństwa od spraw politycznych po przyziemne sprawy docho-
dowe.
Ten system jest plugawy i zakłamany, a jeżeli coś nie działa tak jak 
zakładano na papierze, to najwyższy czas zmienić anty narodową 
taktykę polityczną w ustrój który gwarantuje zachowanie interesu 
narodowego.                   
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  Powołanie Monarchy.

 
                                
      Po zniesieniu „Demokracji” niezbędne jest ogłosz- 
                                   enie nowego systemu politycznego który będzie 
                                     nastawiony tylko i wyłącznie na interes państwa     
                                      i narodu.
                         Powołany zostanie system Monarchii Narodo-         
                                   wej a państwo zmieni nazwę z Rzeczpospolitej  
                                 Polskiej na Królestwo Rzeczpospolitej Polskiej.
                            Najważniejszą personą w państwie będzie Król który 
zostanie wybrany przez radę regencyjną, kryteria wyboru Króla będą 
dostępne w dokumencie dotyczącym zakresu władzy organów pań-
stwowych Królestwa Rzeczpospolitej Polskiej. 
Król nie będzie miał władzy bez granic, nie zmierzamy w stronę Mo-
narchii absolutnej gdzie wielkim zagrożeniem jest oddanie władzy 
nowemu rodowi który może mieć obrany złowrogi cel względem 
narodu Polskiego i samego państwa.
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 Zniwelowanie wpływów Watykanu w 
  Królestwie Rzeczpospolitej Polskiej.

 
                                
            Watykan jest od niepamiętnych lat kontrolowa- 
                               ny przez najbogatsze rody na świecie których    
                                     celem jest fałszowanie religii Katolickiej i dora-  
                                     bianie jej rogów. Państwo nie może być uzależ- 
                        nione od religii i wpływów Watykanu.Państwo                       
                            musi być świeckie oraz musi gwarantować wolność  
wyznaniową z wyjątkiem religii satanistycznych o znamionach kultu 
diabła. Watykan przysporzyłby narodowi jak i koronie problemów w 
postaci walki z masonerią która ma bardzo mocny wpływ na polity-
kę papieża dlatego nie można pozwolić na coraz to większe wpływy 
jego popleczników na naszej ziemii. Religia katolicka będzie zawsze 
tą religią wiodącą gdyż Polacy nigdy Boga się nie wyrzekli i nie 
wyrzekną, lecz nie potrzebujemy do tego wpływów instytucji która 
niszczy słowo Boże i przeinacza religię katolicką. Watykan przeisto-
czył się w lewicową instytucję która przeinacza słowo samego Boga 
i zaczyna normalizować „związki” homoseksualne które nigdy nie 
były, nie są i nie będą naturalnymi relacjami ludzkimi. Człowiek jak i 
zwierzęta został stworzony z narządami intymnymi celowo by mógł 
się rozmnażać i zwiększać swoją populację, normalizowanie zboczeń 
przez Watykan nie jest dopuszczalne gdyż przodownicy zboczeń są 
tymi samymi ludźmi którzy wprowadzają nowy porządek świata na 
całym globie. Po zniwelowaniu wpływów czarnego papieża i jego 
świty powołana zostanie instytucja o charakterze religijnym która 
będzie wyznawała tą samą wiarę lecz jej organy będą zależne tylko 
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od woli narodu. Królestwo nie będzie ingerowało w sytuację instytu-
cji religijnej gdyż korona zwalcza znamiona interwencjoalizmu.

                  

   

    
    

   

   

 

    
                           

                  

Delegalizacja działalności rodziny Rotshild, 
Rockefeller, Soros na każdej płaszczyźnie 
polityczno-ekonomiczno-społecznej.

                                   Rodziny Rotshild, Rockefeller, Soros są nieod-                    
                                   zownie związane z internacjonalistyczną grupą   
                         zwaną illuminati, masonerią rytu szkockiego,  
                                     masonerią rytu francuskiego, masonerią rytu            
                                    szwedzkiego oraz z wieloma organizacjami   
                                  syjonistycznymi, bankowymi itd. 
                 Są to promotorzy wyniszczania jednolitych naro-
dów tworząc kolorowe tygle etniczno-kulturowe które nigdy ze sobą 
się nie zasymilują, finansują przemoc lewicowych organizacji na 
całym świecie jak i spiskują przeciwko niepodległości i suwerenności 
wszystkich państw na świecie które nie są jeszcze pod ich kontrolą 
finansową. Te rodziny są niebezpieczne dla wszystkich Polaków gdyż 
mają wpływ na każdy aspekt działań struktur państwowych przez co 
państwa pod ich wpływem nie wykonują woli narodów tylko własnej 
tajnej grupy wpływów.
Te rodziny powinny opuścić granicę Królestwa Rzeczpospolitej Pol-
skiej wraz z utratą wszystkich wpływów jakie są aktualnie w ich po-
siadaniu oraz ich krewnych, znajomych, współpracowników jawnych 
i nie jawnych. Ponad to by dbać o interes narodu polskiego musimy 
zakazać każdej z tych wymienionych rodzin możliwości przebywania 
na terytorium Królestwa bez możliwości przedawnienia się takiego
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dokumentu prawnego i bez braku możliwości uczestniczenia jawnie 
bądź nie jawnie w interesach gospodarczych na każdej płaszczyźnie.
Te rodziny są odpowiedzialne za wywołanie wojen napoleońskich, 
Wielkiej wojny (I Wojna Światowa) oraz drugiej wojny światowej. Te 
rodziny jawnie bądź nie jawnie poprzez swoich podwładnych finan-
sowały nazistowską partię Niemiecką (NSDAP) i Związek Sowiecki, 
oraz są odpowiedzialni za morderstwo rodziny carskiej.

                  

   

    
    

   

   

 

Delegalizacja masonerii, illuminati, chabad 
lubawicz, organizacji syjonistycznych oraz 
wszelkich innych odpowiedzialnych za roz-
bicie narodu polskiego i wyniszczanie na-
szej kultury.

                             Jako państwo silne nie możemy pozwolić by  
                                          na naszej ziemi istniały wrogie nam frakcje     
                                         które od wieków spiskują przeciwko nam i 
                                       całemu naszemu dorobku narodowego.
                       Te organizacje powinny zostać zdelegalizowane 
a każdy członek takiej organizacji zostanie poddany czynnościom 
procesowym, jeżeli członkiem organizacji będzie obcokrajowiec 
zostanie on osądzony zgodnie z prawem Królestwa i po zakończeniu 
wyroku zostanie wydalony z Królestwa bez możliwości powrotu, 
zostanie także pozbawiony dokumentów Królestwa Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz możliwości działania w jakimkolwiek sektorze politycz-
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 no-gospodarczo-społecznym bez możliwości przedawnienia się 
takiego wyroku.
 

Powołanie instytucji śledczej do sprawy 
przestępstw służb specjalnych.
                         Służby specjalne po 1989 roku wyniszczają całą  
                                         naszą ziemię, likwidują niewygodnych ludzi,  
                                           uciszają finansowo bądź zastraszają ludzi  
                                           niewygodnych dla władzy by móc dalej pro                         
                                          wadzić swoje nielegalne interesy wrogie  
                                         względem narodu polskiego i jak całego apa-       
                                     ratu państwowego.
Trzeba natychmiast powołać specjalną instytucję która przeprowa-
dzi sprawiedliwe i uczciwe śledztwa w sprawie wszystkich agentów 
jawnych i nie jawnych.
Służby specjalne winne są bronić interesu państwa wewnątrz oraz za 
jego granicami, jednakże obecne służby działają wbrew polskiemu 

interesowi narodowemu na rzecz innych państw i własnych struktur.
Czas zakończyć mroczną erę likwidatorów z służb specjalnych i 
osadzić zdrajców we więzieniach bądź skazać ich na karę śmierci. 
Deyczję podejmie niezawisły Sąd podczas jawnych rozpraw sądo-
wych.
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 no-gospodarczo-społecznym bez możliwości przedawnienia się 
takiego wyroku.
 

Lustracja Mediów oraz zmiana prawa doty-
czącego przyznawania licencji medialnej.

                                       Bez lustracji mediów nie jesteśmy w stanie od- 
                                          kłamać setek tysięcy kłamstw jakie media              
                                           głównego ścieku podawały do masowej  
                                            wiedzy opinii publicznej.
                                           Aktualnie działające telewizje/radia/gazety   
                                         tak zwanego mainstreamu są bezpieczną oazą  
                                     dla kłamców, oszustów i zwykłych zdrajców 
którzy serwują tam dzień w dzień informacje naciągane do gra-
nic możliwości oraz budują swoją narrację tak by po jakimś czasie 
uzależnić odbiorcę od ich punktu widzenia i ideologii politycznej 
wypaczając mózg potencjalnego odbiorcy odbierając przy tym reszt-
ki samodzielnego myślenia.
Rzetelne dziennikarstwo w teorii istnieje, niestety w praktyce pań-
stwo okupacyjne polin od 1989 roku niszczy niezależnych dzienni-
karzy/publicystów/pisarzy by ci nie mogli docierać do masowego 
przekazu.
Jest to niedopuszczalne dlatego w Królestwie Rzeczpospolitej Pol-
skiej wymagane będą zmiany:
      
       Lustracja mediów czyli wytoczenie śledztwa przeciwko wszyst-
kim stacjom telewizyjnym/radiowym oraz największym firmom i 
dziennikom odpowiedzialnym za publikację kłamliwych oraz anty 
polskich gazet/programów radiowych/telewizyjnych.
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    Odebranie wszystkim stacjom telewizyjnym/radiowym 
praw do nadawania jakichkolwiek programów/audycji do 
momentu w którym owe stacje informacyjne nie udowod-
nią swojej niewinności oraz braku powiązań z dawnym 
układem co jak wiadomo jest praktycznie stosowane w 
każdej stacji medialnej zaczynając od telewizji kończąc na 
radiu i gazetach.

    Jeżeli znajdzie się dowód w którym dana stacja medialna 
uczestniczyła w systemie jurysdykcji żydowskiej zwanej 
potocznie państwem okupacyjnym polin (III RP) zostanie 
ona zamknięta bez możliwości ponownego nadawania a jej 
właściciele/pracownicy uwikłani w przestępstwa mające na 
celu osłabienie narodu Polskiego zostaną stosownie ukara-
ni karą pozbawienia wolności, jeżeli zostaną ustalone i w 
sprawiedliwym postępowaniu udowodnione przestępstwa 
mające znamiona zdrady stanu i powiązań z czołowymi 
nadzorcami państwa okupacyjnego polin, osoby odpowie-
dzialnym za ten proceder będzie groziła kara śmierci po-
przez rozstrzelanie, tyczy się to także gazet. 
Jeżeli Sąd wyda takową decyzję rada odpowiedzialna za 
podjęcie decyzji o wykonaniu kary bądź jej zaniechaniu 
wyda odpowiednią informację dostępną dla opinii pu-
blicznej. Każdy proces musi być sprawiedliwy i rzetelny by 
uniknąć fałszywych oskarżeń i błędów.
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    Zmiana prawa dotyczącego przyznawania licencji me-
dialnej jest niezbędna i w nowym akcie prawnym zostanie 
zawarte następujące bezpieczniki: 
 
   Zlustrowanie siebie oraz swojej redakcji.

   Udowodnienie, braku koneksji z poprzednim układem 
oraz zagranicznymi koncernami i grupami wpływu o zna-
mionach internacjonalistycznych oraz antypolskich.

    Udowodnienie swojej rzetelności w myśl udowodnienia 
braku przeinaczania informacji, wyciągania słów z kontek-
stu by ośmieszyć daną osobę/firmę/środowisko i postawić 
w fałszywym negatywnym świetle oraz dostosowywania 
informacji pod nakreślony światopogląd, podawanie do 
informacji publicznej kłamstw oraz informacji mających 
na celu propagandę antypolską.

   Jeżeli jakakolwiek stacja będzie się ubiegała o licencję nie 
wykonawszy powyższych czynnościnie zostanie dopusz-
czona do publikowania swoich nagrań. Ani jedno kłam-
stwo, oszustwo finansowe, manipulacja itd nie może istnieć 
w programach telewizyjnych.
Państwo nie będzie właścicielem żadnej stacji medialnej 
bezpośrednio oraz pośrednio poprzez posiadanie 50% wła-
sności akcji i udziałów w danej stacji tak by uniemożliwić 
fałszywą i nieobiektywną retorykę informacyjną.
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 Otwarcie tylko płatnych uczelni.

                                  Uczelnie wyższe są aktualnie w tragicznym stanie  
                                   ,upolitycznione zlewaczałe mordernistyczne 
                                          nauczanie wyniszcza intelekt narodu pol-                             
                                           skiego i tworzy z potencjalnych geniuszy i                              
                                          elit baranki myślące zero jedynkowo by póź- 
                                          niej wtłaczać im lewicowe ideologie które nie   
                                      mają nic wspólnego z równością, wolnością     
                                   ect.
Stworzono tak dużo nie potrzebnych nikomu kierunków które nie 
kierują potencjalnego studenta w żadną dobrą stronę i potencjalny 
dobrze płatny zawód.
Zamiast kształcić przyszłe elity ludzi wybitnych szkoły wyższe zaj-
mują się masowym edukowaniem ludzi na kierunkach które nic nie 
dają ani studentowi ani potencjalnemu pracodawcy.
Czas najwyższy pobierać pieniądze za zapis na uczelnie i pozbycie 
się wiecznych studentów którzy tworzą sztuczny popyt na kierunki 
które są zbędne.
Wprowadzając opłaty za naukę w szkole wyższej utrzymają się tylko 
te kierunki które faktycznie będą wymagane i tyczy się to tak samo 
Polaków jak i tych którzy zamierzają przyjechać uczyć się na naszych 
uczelniach.
Koniec z darmowym nauczaniem obcokrajowców!
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 Odratowanie Służby Zdrowia.

                                   Służba medyczna jest w fatalnym stanie przez             
                                        skorumpowanych lekarzy pseudo naukowców         
                                          i innych ich pokroju przestępców.
                               Zawód lekarza jest teraz źle postrzegany i                                              
                                           kojarzony z korupcją, kolesiostwem i  
                                          zdewastowaniem czegoś co nazywało się      
                                        kiedyś Służbą Zdrowia.
                                 Aby zmienić obecną sytuację należy powołać 
specjalną komisję ds przestępstw lekarzy, naukowców i skazać tych 
którzy są odpowiedzialni za obecny stan rzeczy pośrednio oraz 
bezpośrednio, tyczy się to też ludzi którzy posiadają wiedzę o prze-
stępstwach wyżej wymienionych osób i nie poinformowały o tym 
organów ścigania oraz nie wystąpiono przeciwko nim z pozwem 
zbiorowym co równa się z świadomym uczestniczeniem w maso-
wych malwersacjach finansowych oraz zatajaniem prawdy o tym jak 
lekarze podczas plandemii korona świrusa i wcześniej nie udzielali 
pomocy medycznej pod fałszywym pretekstem.
Należy wprowadzić także prawnie ślubowanie wszystkich pracow-
ników medycznych w którym będą oni ślubowali między innymi 
przysięgę Hipokratesa.
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 Gruntowna remilitaryzacja narodu.

                                   Czlowiek powinien posiadać w pierwszej kolej-    
                                       ności trzy naszym względem najważniejsze  
                                          prawa a są nimi:
                                                Prawo do życia od momentu zaistnienia  
                                 ciąży.
                                               Prawo do ochrony życia.
                                             Prawo do posiadania bronii bez zezwolenia
                      Prawo do posiadania bronii jest gwarantem 
pierwszcyh dwóch praw gdyż odpowiednio wyszkolony i zaznajo-
miony z bronią Polak jest w stanie ochronić swoje życie kiedy jest 
zagrożony przez osoby trzecie. Jednakże by uchronić naród przed 
psychopatami i szaleńcami którzy potencjalnie skorzystali by na po-
wszechnym dostępie do bronii należy prawnie zabezpieczyć przed-
siębiorców sprzedających broń dając im wytyczne oraz do dyspozycji 
specjalny program w którym sprawdzają czy dana osoba nie ma 
odebranego pozwolenia na broń poprzez schorzenia wykluczające 
oraz wyroki skazujące za zbronie i napady rabunkowe.
Sam pistolet półautomatyczny,automatyczny, pistolet maszynowy ect 
nie jest narzędziem niosącym śmierć samym w sobie, w nieodpo-
wiednich rękach broń dopiero staje się potencjalnym narzędziem w 
realizacji przestępstwa.
Nie można karać całego narodu i odbierać mu uzasadnione prawo 
do ochrony swojego życia poprzez potencjalnego psychopatę który i 
tak popełni przestępstwo nie potrzebując broni ostrej. 
Aby jednak wprowadzić remilitaryzację narodu trzeba także przysto-
sować społeczeństwo do obcowania z bronią palną i nauczyć obsłu-
giwania się bronią czy to w ramach edukacji czy w ramach prywat-
nych szkoleniowców.
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Należy także zmienić uprawnienia policji do wykorzystywania bro-
nii, jeżeli funkcjonariusz nie będzie mógł w ramach obrony swojego 
życia bądź obezwładnienia groźnego przestępcy użyć bronii sama 
jednostka policyjna zostanie szybko zmarginalizowana a kiedy nie 
ma odpowiednich organów odpowiedzialnych za ochronę obywateli 
kwestią czasu jest anarchia na ulicach miast.

   

    
    

   

   

 

Wyzbycie się obcokrajowców i potencjal-
nych agentów wpływu z Policji.
  
                         Tajemnicą poliszynela jest fakt iż od paru lat   
                                        Ukraińcy oraz inne narodowości względne                                           
                                         wrogie do nas starają się uzyskać dowód oso- 
                                        bisty i status obywatela polskiego.
                                      Państwo okupacyjne polin próbuje ukryć fakt   
                                   iż Ukraińcy przyjmują się do Policji co jest nie  
dopuszczalne!
Tacy obcokrajowcy są potencjalnym zagrożeniem dla obywateli i 
mogą być potencjalnymi dywersantami niszczącymi struktury na-

prawionej i oczyszczonej Policji.
Niezbędne dla protekcji narodu i odpowiedniej funjconalności Poli-
cji jest wyzbycie się ze struktur Ukraińców i innych narodowości.
To Polski policjant powinien dbać o bezpieczeństwo polskich cywili 

na ulicach i to Polski policjant jest gwarantem spokoju w miastach i 
wsiach. 
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 Dekomunizacja Policji.

                                  W Policji na wyższych szczeblach chierarchii są                                          
                                        karierowicze, byli Sbcy którzy od Marca 2020  
                                          roku stosują opresyjną i agresywną taktkę                                       
                                           względem cywili, na manifestacjach agenci i  
                                          prowokatorzy z obydwu stron próbują  
                                        manipulować tłum jak i Policję by polaryzo-     
                                     wać społeczeństwo tak by Policja i cywile                   
                 nigdy nie darzyli się zaufaniem. Prócz zewnętrznych  
prowokatorow, pseudo dziennikarzy prowokujących agresję są w 
strukturach Policji przestępcy którzy co roku wydają funkcjona-
riuszom tabelę przychodów z mandatów traktując służbę nie jako 
pomoc i utrzymywanie spokoju na ulicach a jako instytucję nasta-
wioną na zarobek. Byli Sbcy, Zomowcy nakazują funckjonariuszom 
złe postępowanie wbrew ustaniowionemu lata temu prawodawstwu, 
niszczą dobrych i prawdziwych funkcjonariuszy a na ich miejsce 
przyjmują karierowiczów którzy za błachostkę tępią cywili i noto-
rycznie wypisują mandaty za przewinienia które w zachodnich pań-
stwach kończą się na pouczeniu i ugodzie między funkcjonariuszem 
a cywilem.
Przed Policją jest bardzo dużo zmian i trzeba pozbyć się z ich struk-
tur agentów, przestępców, łapówkarzy i osób niekompetentnych 
zatrudnionych przez znajomości. Policja nie może mieć w swoich 
szeregach cwaniaków którzy ze służby zrobili firmę nastawioną na 
zyski. 
Polski policjant ma służyć narodowi, a nie być jego oprawcą.
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 Dekomunizacja sądownictwa.
 

                                     O sądownictwie mówi się od lat w większości                   
                                         negatywnie gdzyż kaci podziemia niepodleg- 
                                          łościowego do dnia dzisiejszego grzeją posa-  
                                       dy sędziów i dalej są głęboko porozumieni z    
                                          układem jurysdykcji żydowskiej.
                                       Sądy nie mogą być upolitycznione, sędziowie   
                                   nie mogą być stronniczy gdyż to jest zaprzecze-
niem ich uczciwej pracy w orzekaniu win i skazywaniu prawdziwych 
przestępców.
Od lat sędziowie dogadani z układem nie orzekają prawdziwych wy-
roków po zapoznaniu się rzetelnie ze sprawą, sędziowie mają z góry 
założone co mają zrobić z daną personą podczas procesu i wyrok nie 
zapada na sali sądowej lecz parę dni wcześniej po otrzymaniu pole-
ceń od służb specjalnych. Sądownictwo musi zostać zdekomunizo-
wane i wyczyszczone z agentów, łapówkarzy, zdrajców.
Zbyt wiele fałszywych wyroków zapadło od ostatnich 30 lat i zbyt 
wiele postępowań zostało zamiecionych pod dywan.
Polskie sądownictwo ma być sprawiedliwe, uczciwe i pozbawione 
elementu współpracującego z organizacjami wrogimi narodowi 
polskiemu. 
Należy także skrócić okres oczekiwania na rozprawę, wymiar spra-
wiedliwości nie jest wydolny poprzez zwiększanie ilości biegłych, 
nieudolne przesłuchania z ominięciem kluczowych dla sprawy 
świadków, powoływanie tych samych świadków wiele razy. 
Musimy skrócić oczekiwanie na proces i jego finalizację w postaci 
orzeczenia sędziego by każdy Polak mógł załatwić swoją sprawę od-
powiednio i bez oczekiwania latami na proces. 
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 Uwolnienie fałszywie skazanych niewin-
nych Polaków.
 

                                     Sprawa Tomasza Komendy, Arkadiusza Kraski,  
`                                      Rapera Bonusa RPK Oliwiera Roszczyka to
                                          tylko kilka głośnych spraw na tysiące przem- 
                                       ilczanych podobnych sytuacji.
                              Tomasz Komenda i Arkadiusz Kraska opu-                       
                                       ścili zakład karny, Oliwier Roszczyk pseudo-    
                                   nim artystyczny Bonus RPK do dnia dzisiejszego 
przebywa w Zakładzie Karnym osądzony na podstawie pomówień i 
cytatu z jednego utworu rapera.
Należy ponownie przeprowadzić sprawę Oliwiera Roszczyka z 
innym składem sędziowskim, w wypadku kiedy Oliwier Roszczyk 
zostanie uniewinniony wszyscy odpowiedzialni za jego fałszywe 
osądzenie i osadzenie w Zakładzie Karnym zostaną pociągnięci do 
odpowiedzialności.
Czas najwyższy przywrócić sprawiedliwość i uwolnić niewinnie osa-
dzonych ludzi którzy poprzez fałszywe oskrażenia do dnia dzisiejsze-
go są osadzeni w Zakładzie Karnym.
Setki jak nie tysiące niewinnych Polaków jest przetrzymywanych w 
Zakładach Karnych bez jakiekolwiek możliwości nagłośnienia swojej 
sprawy, w prawdziwym państwie nie ma miejsca na takie przestępcze 
procedery mające na celu oskarżyć niewinną osobę by uniewinnić 
lub zmniejszyć wyrok prawdziwemu przestępcy który powiązany jest 
z układem ciemiężycieli narodu Polskiego. 
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 Naprawa systemu sądowniczego.
 

                                                                  
                                  Nie jest dla nikogo tajemnicą, że sprawy sądowe   
                                      toczą się latami i ciężko w sądach wywalczyć                   
                                         swoje prawa jeżeli po przeciwnej stronie  
                             zasiada prokurator/obrońca który jest doga-  
                                dany z sędzią. Czas przyśpieszyć i naprawić  
                                        działanie sądownictwa tak by na zakończe-   
                        nie sprawy nie czekać kilka lat. Sędziowie nau-
dyżają konsultacji z biegłymi oraz niejednokrotnie przesłuchiwane 
powtórnie są osoby których wyjaśnienia zostały już zapisane i nie 
wniosą nic nowego kolejne protokoły w momencie w którym można 
było by przesłuchać osoby kluczowe dla sprawy i skrócić tym okres 
czekania na końcową rozprawę.
Należy zlikwidować także urząd małego świadka koronnego gdyż w 
porównaniu z świadkiem koronnym taka osoba nie jest pozbawiana 
majątku, nie jest osadzona w więzieniu i na pomówieniach zyskuje 
czas i prawdopodobieństwo skrócenia wyroku, sędziowie skazali 
przez takich oszustów wiele niewinnych osób które powinny być na 
wolności.
Mały świadek koronny to instytucja do prania pieniędzy i poma-
wiania niewinnych ludzi tak by sędziemu zgadzała się liczba osób 
działających w danej grupie przestępczej a to, że nie ma dowodów 
już go nie obchodzi co jest karygodne i godne odebrania prawa do 
pełnienia zawodu i wytoczenia procesu karnego dla takiego sędziego.
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 Oddelegowanie Żołnierzy Amerykańskich 
do swojej ojczyzny.
 

                          Królestwo Rzeczpospolitej Polskiej nie będzie   
                                       życzyło sobie obecności żołnierzy obcych   
                                   państw na naszym terytorium. Królestwo nie  
                                        będzie tolerować rozkradania naszych surow-  
                                      ców podziemnych gdyż nie należą one do US 
           ARMY ani do Stanów Zjednoczonych Ameryki                         
                             Północnej. Królestwo w sprawach militarnych
 będzie samo w stanie sobie poradzić gdyż Królestwo nie ma zamiaru 
prowokować Federacji Rosyjskiej, Białorusi do inwazji na nasze zie-
mie. Stanowczo mówimy NIE żołnierzom Amerykańskim na ziemii 
polskiej. Państwo niepodległe i suwerenne jakim będzie Królestwo 
Rzeczpospolitej Polskiej nie będzie państwem nastawionym na 
ekspansję jak i nie będzie prowadziło polityki zaczepnej względem 
wschodnich sąsiadów, jesteśmy w stanie sami stworzyć silną armię 
składającą się z szeregu specjalistów w swoim zawodzie i w razie 
agresji silne i zmodernizowane wojsko z niezależną produkcją woj-
skową jest gwarantem walki o swoją niepodległość.
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 Odbudowa Armii.
 
  
 
 
                                     Silna armia jest niezbędna do zwiększania swo 
                               jej pozycji na arenie międzynarodowej, silna              
                               armia z prawdziwymi specjalistami gwarant-     
                                uje utrzymanie naszych interesów na naszym    
                                       terytorium.
                                     Jako niepodległe i suwerenne państwo nie                 
                                możemy tolerować obcych generałów w naszym  
wojsku którzy do dnia dzisiejszego piastują wysokie stanowiska i 
działają nie na rzecz bezpieczeństwa narodu Polskiego a działają na 
zlecenie państwa położonego na bliskim wschodzie.
Pobór do armii Królestwa nie może być przymusowy gdyż żołnierze 
z przymusu nie będą tak dobrzy jak żołnierze którzy zgłosili się słu-
żyć Królestwu Rzeczpospolitej Polskiej z własnego wyboru dlatego 
będziemy stawiać tylko i wyłącznie w czasie pokoju na armię ochot-
niczą.
Wojen nie wygrywa się teraz tylko i wyłącznie przewagą liczebną, 
żołnierze teraz to specjaliści którzy muszą być profesjonalnie wy-
szkoleni, bardzo dobrze wyposażeni oraz muszą posiadać sztab eks-
pertów i rusznikarzy którzy będą tworzyć coraz to nowsze i innowa-
cyjniejsze bronie,pojazdy oraz szpej.
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 Powrócenie do utajnionych śledztw mor-
derstw ważnych osobistości.
 
  
                                 Marek Papała, Andrzej Lepper, Sławomir Petelic- 
                            ki, Ewa Żarkska, Jerzy Popiełuszko.
                                         To tylko kilka nazwisk z listy tajemniczych  
                                        śmierci a trzeba także wspomnieć o dziwnych  
                                        zgonach w sprawie Pro Civili.
                         Lista zamordowanych Polaków przez prze                                    
                                   stępcze władze  polin (III RP) jest bardzo długa  
               i czas wyjaśnić tajemnicze zgony i odszukać praw-
dziwych morderców którzy pozbawili życia dziesiątki osób. To nie są 
przypadkowe samobójstwa a zaplanowane eliminacje niewygodnych 
osób które muszą zostać rozpracowane a wyniki śledztw oraz przy-
szłe procesy sądowe muszą być jawne i dostępne dla opinii publicz-
nej by nigdy w przyszłości nie powtórzyła się taka sytuacja.
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Ratunek Edukacji.
  

                  Edukacja w państwie okupacyjnym polin to wiekie  
                                     przestęstwo na najmłodszych potencjalnych        
                                       elitach politycznych, wizjonerach przemysło-                
                                        wych, geniuszach muzycznych, wspaniałych  
                                        artystach, znakomitych naukowców itd.
                                       Szkoła nie ma aktualnie nic wspólnego z edu- 
                                  kacją, w szkołach nie uczy się młodych by wy   
                                 kształcić ich na przyszłą elitę wręcz przeciwnie!
Szkoła jest miejscem prania mózgu i przygotowywania uczniów do 
myślenia zero jedynkowo.
Jest to jedna z największych zbrodnii na narodzie polskim gdyż bez 
wybitnych jednostek niemożliwe będzie prowadzenie jakiejkolwiek 
dziedziny polityczno-gospodarczo-społecznej.
Koniecznym jest zmienienie programu od szkół podstawowych po 
szkoły średnie (Liceum,Technikum, Szkoła Branżowa (Zawodowa).
Potrzebna jest natychmiastowa zmiana podręczników i systemu na-
uczania gdyż ten wtłacza od najmłodszych lat poglądy komunistycz-
ne oraz zakłamuje naszą historię i umniejsza naszemu narodowi.
Silne państwo nie przetrwa bez kształcenia wybitnych jednostek 
które będą kontunować pracę poprzedników.
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Zakończenie polityki interwencjonalizmu.
  

                  Polacy nie mogą być wiecznie ciągani za przysło-                  
                              wiową rączke, odbierana jest tym zaradność  
                           każdego pojedyńczego Polaka. Państwo nie  
                                        może prowadzić swoich obywateli za rękę                 
                                        gdyż Bóg po to dał nam wolność byśmy mogli  
                           robić to co chcemy i jak chcemy i cały nasz los  
                         spoczywa na naszych barkach, odbierając każ-                 
                                  demu obywatelowi możliwości gospodarowania  
swoimi pieniędzmi jest wielką zbrodnią i musimy zakończyć ten 
haniebny plan by każdy mógł żyć jako indywidualista. Każdy powi-
nien sam decydować o sobie lecz to kształci się od najmłodszych lat i 
będzie to możliwe dopiero wtedy kiedy szkoły zaczną kształcić ludzi 
a nie tworzyć z nich marionetki zależne od swojego właściciela. 
Musimy nauczyć najmłodsze pokolenie samodzielności i samodziel-
nego myślenia, przystosować to pokolenie do świata który nie będzie 
ładny i piękny, czeka nas sztuczny kryzys największy w dziejach, bez 
silnego i samodzielnego społeczeństwa państwo nie będzie mogło 
opytmalnie funkcjonować. Królestwo Rzeczpospolitej Polskiej nie 
będzie utrudniało wzbogacania się Polakom, po wprowadzeniu 
skutecznej polityki indywidualizmu los jednostki będzie zależeć od 
niej samej i to ta jednostka będzie decydowała o swoim całym życiu, 
państwo nie będzie indoktrynować narodu!
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Likwidacja pozwolenia budowlanego.
  

                  Każdy kto zakupi ziemię ma prawo robić na niech     
                                    co mu się żywnie podoba (prócz korporacji) i               
                                      żaden urzędnik nie ma prawa decydować o 
                                        tym co na danej posesji powstanie bądź czego  
                                        nie będzie można zbudować przez biurokrację  
                                       i mase zezwoleń.
                         Obywatel Królestwa Rzeczpospolitej Polskiej                                     
                                będzie miał prawo na budowę od momentu zaku-
pu i wpisania jego godności do księgi wieczystej jako właściciel pos- 
esji bez jakiegokolwiek zezwolenia na budowę domu większego niż 
obecnie ustawa przewiduje.
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Zmniejszenie biurokracji.
  

                  Biurokracja w polin jest celowo tak rozbudowyw-                          
                                     ana by Polak musiał się męczyć z urzędnikami i  
               by urzędnicy wyciągali jak najwięcej pieniędzy  
   z pozwoleń, zezwoleń itd. Zmniejszenie biuro- 
   kracji a co za tym idzie kadr urzędniczych 
   uwolni sporą sumę pieniędzy do budżetu    
                         Królestwa dzięki czemu państwo nie będzie  
                    miało problemów z drukowaniem nikomu nie 
potrzebnych blankietów a Polak będzie mógł załatwić swoje sprawy 
urzędowe bez biegania od okienka do okienka i wypełniania blankie-
tów.
Powinniśmy otworzyć także rejestrację godzinową dla obywateli 
gdyż usprawni to system, urzędnicy będą mieć o wiele mniej pracy a 
obywatele jeżeli będą tego chcieli zawsze mogą umówić się na daną 
godzinę by załatwić naglące sprawy w kilka chwil bez godzinnych 
kolejek w poczekalniach danych placówek, nie chcemy wprowadzać 
coraz to większej cyfryzacji gdyż każdy system informatyczny musi 
zostać poddany głębokiemu testowi anty hakerskiemu by żadne in-
formacje nie mogły się wydostać drogą kradzieży elektronicznej.
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Powszechny dostęp do bronii palnej. 

        Ochrona życia w państwie okupacyjnym polin na  
                         tragicznym poziomie, rozbrojony naród nie  
                                     jest w stanie bronić swoich domostw i rodzin  
                                         przed napastnikami, rozbrojony naród to    
                                         słaby naród który nie może obronić bliskich,  
                                        nie może sprzeciwić się władzy kiedy władza 
             staje się opresyjna i totalitarna oraz nie jest w 
          stanie stawić oporu podczas zbrojnego zagroże-
nia niepodległości państwa.
Każdy kto skończy 18 lat i przejdzie rutynowe badania psychologicz-
ne musi mieć prawo do zakupu bronii oraz amunicji do niej bez wy-
robienia  jakiegokolwiek dokumentu pozwalającego na zakup broni. 
Ochrona życia to jeden z najważniejszych aspektów życia każdego z 
nas.
Broń nie będzie dostępna dla osób które nie są samodzielne poprzez 
swoje problemy psychiczne oraz nie będzie ona dostępna dla osób 
skazanych za napady rabunkowe,przestępstwa seksualne,porwania, 
morderstwa. Każdy przedsiębiorca który będzie imał się sprzedaży 
bronii otrzyma specjalny dostęp do programów komputerowych 
które umożliwią mu sprawdzenie czy dana osoba faktycznie może 
broń zakupić.
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Zmiana uprawnień policjanta. 

        Po wyczyszczeniu policji z Ukraińców, agentów   
                                     służb specjalnych i zmodernizowaniu formacji 
                              policja otrzyma nowe artykuły prawne które  
                                         pozwolą funkcjonariuszowi użyć bronii w     
                                         momencie w którym osoba kontrolowana
                              przez policjanta wyciągnie jakąkolwiek broń.
   Sporządzimy także ustawę regulującą możli-   
                                 wość policyjnych nadużyć tak aby policjanci  
nie czuli, że posiadając broń są w lepszej sytuacji niżeli osoba podda-
na kontroli. Zabezpieczenie takie ma także chronić obywateli przed 
rozkazami komendy miejskiej/powiatowej/wojewódzkiej. Policjant 
musi mieć możliwość obronienia swojego życia i sięgniecia po broń 
w sytuacji zagrażającej jego życia oraz osób trzecich.

 
                                    

                                                                  
               



    
                              #Odzyskajmy_Niepodległość

Budowa fabryk bronii palnej. 

        Wybudujemy na przestrzeni 15 lat nowe fabryki    
            bronii palnej na rynek cywilny oraz wojskowy  
   tak by uniezależnić się od importu bronii  
                 szemranej jakości oraz drogich i nie sprawd-
                                         zonych nowinek technicznych. Wojsko Pol-    
                                        skie wraz z rynkiem cywilnym ma zaopatry   
                          wać się przede wszystkim w dobrą i sprawdzo   
                                  ną broń tworzoną w Polsce i skonstruowaną 
w Polsce.
Od prywatnych przedsiębiorców będzie zależało czy zechcą importo-
wać broń zagraniczną.
Utworzymy tym tysiące nowych miejsc pracy, uratujemy stare i 
zapomniane zawody rusznikarza, czeladnika. Jest to ogromna gałąź 
przemysłu niezbędna do samodzielnego wyposażania armii oraz 
rynku cywilnego na tyle ile jest to możliwe! 
W wypadku konfliktu zbrojnego możemy zostać całkowicie odcięci 
od impotu zewnętrznego, bez fabryk i wyspecjalizowanych pracow-
ników będziemy skazani na porażkę i upadek państwa w wojnie 
obronnej. 
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Polityka bez zadłużeń.

        
         Król i jego ministrowie bez zgody narodu nie    
                                       będą w stanie zadłużać Polaków.
                           Król aby zaciągnąć dług będzie musiał zarzą-   
                                          dzić referendum narodowe w którym świad-
                 omy naród zdecyduje czy pożyczka jest po   
                             trzebna czy wręcz przeciwnie.
             Wprowadzając taki akt prawny zapobiegniemy 
       ponownemu uzależnianiu się państwa od pożyczek 
i wpływów finansjery.
Należy także parę miesięcy przed ogłoszeniem referundum otworzyć 
debatę publiczną dzięki której każdy będzie miał prawo swobodnej 
wypowiedzi i uargumentowania swojej decyzji tak za jak i przeciw.
Świadome społeczeństwo jest zobligowane do dbania o swoje intere-
sy, jak i musi zdawać sobie sprawę jaki budżet ma państwo do dyspo-
zycji na daną inwestycję bądź wykończenie programu politycznego. 
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Wprowadzenie kary śmierci.

        
         Kara śmierci była stosowana od stuleci, poprzez   
                                     zmiękczanie społeczeństw świata owa kara 
   została niesłusznie zdelegalizowana. Jest to 
                 wbrew jakiejkolwiek logice gdyż kary przewi 
                             dywane za największe przestępstwa nie są 
   adekwatne do przestępstwa oraz nie zniechę-  
             cają potencjalnych przestępców przed popłeni-
        eniem zbrodni.
Przywrócenie kary śmierci zmniejszy zapęd morderców, pedofilów, 
handlarzy dziećmi i zdrajcami do popełniania wstrętnych czynów.
Prócz kary śmierci za zbrodnie (Morderstwo, pedofilia, porwania 
itd) należy wprowadzić karę śmierci poprzez rozstrzelanie dla zdraj-
ców narodu Polskiego. Nie można wybaczać przestępczych procede-
rów mających znamiona ludobójstwa i zdrady stanu od najniższego 
szczebla po najwyższy. Państwo nie będzie traktowane poważnie 
kiedy nie rozliczy się adekwatnie ze swoimi oprawcami.
Należy sporządzić odpowiedni dokument prawny oraz powołać do 
każdego wyroku kary śmierci specjalną komisję orzekającą czy kara 
która została ogłoszona na sali sądowej jest karą adekwatną tak by 
zminimalizować możliwość fałszywego oskarżenia i stracenia osoby 
niewinnej.
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Delegalizacja Senatu.
        
         
         Senat jak i „Sejm” są dwoma ośrodkami niewoli    
                                      narodu Polskiego i celowo w sposób cyniczny   
     paraliżują państwo tak by Polacy nie zdali 
   sobie sprawy ze swojego położenia polityczne- 
     go/gospodarczego/ekonomicznego kreując
    i podsycając sztuczne lokalne konflikty mają- 
             ce na celu przyćmienie wzroku znacznej większ-
                     ości.
Senat jak i „Sejm” zostaną uznane jako relikty przeszłości o znamio-
nach zdrady i zaprzaństwa władz okupacyjnych.
Senat jest niczym innym jak przedłużeniem Sejmu czyli zbrodnicze-
go parlamentu który należy zlikwidować by przywrócić narodowi 
Polskiemu wolność i realny wpływ na przyszły bieg historii. 
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Likwidacja  niepotrzebnych Ministerstw.
        
         
         W aktualnym pseudo ustroju jest wiele niepotrz- 
                          ebnych Ministerstw które są utrzymywane 
   z pieniędzy podatnika. 
    Te Ministerstwa nie są potrzebne tak państwu 
     jak i samemu narodowi gdyż generują koszty 
    a nie dają nic w zamian jak np Ministerstwo 
             Klimatu które jest typową jednostką polityczną 
        cartelu rodziny Rothschild jak i są zwolennikami 
szatańskiego planu zwanego Nowym Zielonym Ładem. Nie zamie-
rzamy finansować miernot i partaczy którzy piastują swoje stanowi-
ska poprzez znajomości w państwie okupacyjnym polin.
Ministerstw będzie tyle ile jest to niezbędne dla utrzymania stabil-
ności politycznej systemu wewnętrznego państwa, ilość ministerstw 
oraz innych oragnów władzy jest dostępna w dokumencie dotyczą-
cym rozdysponowania władzy w Królestwie Rzeczpospolitej Polskiej.
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Wszczęcie postępowania karnego przeciw-
ko Izbie Lekarskiej.
        
                                    Izba Lekarska od 2020 roku pokazuje swoje   
   prawdziwe oblicze karając niewłaściwie 
     prawdziwych medyków którzy obnażali i 
     obnażają prawdę o światowym spisku zwa-   
                            nym plandemią koronawirusa. 
   Cały sektor medyczny w tym Ministerstwo   
           Zdrowia podejrzewane jest o masowe korupcje 
     i współpracę z firmami mającymi na celu wpro-
wadzenie swoich produktów bez uprzedniego testowania na rynek 
konsumencki.
Powołamy specjalną komisję odpowiedzialną za przestępstwa Izby 
Lekarskiej oraz wszystkich organów medycznych dotyczących ko-
rupcji od 1989 roku jak i w sprawach bierzących.
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Penalizacja przymusu szczepień.
        
                                    
        Przymus szczepień jest wbrew ideii indywidualiz- 
               mu jaką wyznajemy, zmuszanie kogoś do czyn-
    ienia tego co może wpłynąć negatywnie na je-
     go zdrowie i może skutkować potencjalnym 
      zgonem bądź chorobami przewlekłymi w 
    naszych oczach jest niedopuszczalne i kary-   
             godne.
          Szczepionki od dekad są robione po macoszemu 
brakuje im odpowiednich testów oraz wykazów składu. Każdy doro-
sły odpowiedzialny za swoją pociechę musi wiedzieć z czego składa 
się dany preparat, ile był testowany oraz jaki może mieć negatywny 
wpływ na zdrowie jego dziecka. Nie można zmuszać nikogo do pod-
dania się zabiegowi szczepienia bez wiedzy tej osoby o tym prepara-
cie oraz zgody.
Chcemy aby społeczeństwo było świadome i samodzielne gdyż każdy 
rodzic wie co jest najlepsze dla jego dziecka. Państwo jest odpowie-
dzialne za dopuszczanie szczepień na rynek lecz to każdy w swoim 
zakresie musi mieć prawo do zadecydowania czy danym preparatem 
chce się zaszczepić czy jednak nie.
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Delegalizacja „Szczepionek” Covid-19.
        
                                    
        Szczepionki na takzwanego koronawirusa nie   
   zostały należycie zbadane, dopuszczalne 
                            minimum to pięć lat lecz zazwyczaj powinno 
                 się testować taki preparat o wiele dłużej.
     Szczepionki firmy Pfizer, Astra Zeneca, 
                Johnson & Johnson, Moderna itd to szczepi-
             onki nie zbadane, stworzone z niebezpiecznych 
         dla człowieka substancji oraz są odpowiedzialne
za setki zgonów i niepożądane odczyny szczepienne (NOP) mające 
znamiona lekkich problemów zdrowotnych, chorób przewlekłych z 
którymi pacjent męczy się całe życię bądź takie odczyny mogą spo-
wodować śmierć w cieprneniu.
Oficjalne dokumenty które podały te firmy są według nas ewident-
nymi dowodami na potnecjalną śmierć w płynie i po przeanalizowa-
niu tych danych każdy racjonalnie myślący polityk żądałby wycofa-
nia tych preparatów oraz wyciągnąłby konsekwencje względem tych 
firm.
Nie ma zgody na depopulację narodu Polskiego szemranymi prepa-
ratami.
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Zmiana hymnu państwowego.
        
                                    
       W przekonaniu wielu Polaków Mazurek Dąbrow-  
             skiego jest pieśnią uwypuklającą nasze klęski, 
   oraz ma on w swoim tekście wspomnianego 
     prowokatora naszego nieszczęścia i naszej 
     klęski Cesarza Francji Napoleona Bonaparte.
    Mazurek Dąbrowskiego nie jest odpowiedn-  
              im hymnem dla dumnego i silnego państwa.
           Pieśń która zasługuje na miano hymnu napisała 
Maria Konopnicka pt: „Rota”.
Rota to pieśń dumna, pieśń o niezłomności narodu Polskiego, jest to 
pieśń która powinna zostać uznana hymnem państwowym gdyż jej 
walory muzyczne oraz sam tekst wywołują w każdym Polaku dumę i 
powagę sytuacji.
               

   

    
    



    
                              #Odzyskajmy_Niepodległość

Zmiana Godła.
        
                                    
       Nie uznajemy wasalnej formy godła ustanowione-   
                                      go jako godło państwowe II Rzeczpospolitej w  
   1927 roku.Godło to charakteryzuje się otwartą 
                  koroną wasalną, gwiazdami w skrzydłach   
     Orła, oraz sam Orzeł jest zbudowany tak by  
                                         budzić politowanie swoją przybitym wyraz-
             em twarzy oraz brakiem chęci do walki o to co
         dla nas najważniejsze.
Godło to jest jakimś nieporozumieniem które nie może w silnym 
państwie dłużej istnieć.
Z szacunku do naszych barw i naszych symboli narodowych musimy 
zmienić to godło na takie które będzie ukazywało majestat przed-
stawionego Orła Bielika jak i będzie wskazywać jednoznacznie o 
przywróceniu władzy w ręce Polaków. Orzeł ten nie może mieć pozy 
poddańczej bądź wycieńczonej, Orzeł musi być naprężony gotowy 
do walki i pewny siebie gdyż Polska jak i naród Polski jest uosobie-
niem tej siły która w nas wszystkich drzemie. 
Orzeł ten zostanie odziany w prawdziwą królewską koronę i będzie 
dumnym symbolem narodowym Królestwa Rzeczpospolitej Polskiej.
Projekt naszej wersji godła opublikujemy kiedy będzie gotowy.
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Naprawa systemu nauki jazdy oraz egzami-
nu w placówkach WORD.
        
                                    Placówki WORD to pralnia pieniędzy, nierząd   
   nie zrobił nic z tępieniem kandydatów na 
    kierowcę od dekad, egzaminatorzy notorycz- 
                 nie wywierają celową presję na zdającym tak 
    by popełnił błąd i nie zaliczył egzaminu, 
   zdawalność jest tragiczna, w Dąbrowie Górni-
          czej zdawalność jest na tragicznym poziomie co  
          jest wypadkową złego systemu nauczania kandyd- 
ata na kierowcę oraz błędnego i zbyt rygorystycznego egzaminu.
Ośrodki nauki jazdy są zmuszone uczyć kursanta wyłącznie pod eg-
zamin zapominając iż ta osoba kiedy zda egzamin nie odłoży prawa 
jazdy w kąt tylko będzie poruszała się po drogach państwowych. 
Zbyt mała ilość rozpisanych na kursie jazd tylko uświadcza w prze-
konaniu iż te 20 godzin to swoisty test przed egzaminem który nie 
przygotuje potencjalnego kierowcy do jazdy.
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Sam egzamin jest przedstawiany na każdej jeździe tylko uświadamia 
w przekonaniu, że jest bardzo trudny i wątpliwe jest to by w obecnej 
jego formie kandydat na kierowcę zdał za pierwszym razem.
System nauki jazdy musi zostać zmieniony a nieuczciwi egzaminato-
rzy powinni ponieść surowe konsekwencję swoich celowych sztuczek 
by zdający nie wytrzymał presji.
Idiotyczny plac manewrowy jest zbędny, należy wyzbyć się placów i 
sprawdzać umiejętności kierowcy na parkingu tam gdzie faktycznie 
będzie parkował pojazd w naturalnych warunkach, tyczy się to samo 
łuku którego nie uświadczy się na ulicach ani na parkingach.
Nauka jazdy ma nauczyć podstaw kandydata na kierowcę a egzamin 
ma być ostatecznym sprawdzeniem jego umiejętności.
Nierządy stworzyły system wyłudzania pieniędzy który nie ma nic 
wspólnego z prawdziwą jazdą i udowodnieniem swoich umiejętności 
przed sobą jak i przed egzaminatorem. 
 

Naprawa WORD.
Egzaminatorzy WORD muszą otrzymać umowy o pracę ze stałą 
pensją tak by uniknąć możliwości korupcji oraz celowego oblewania 
kandydatów na kierowcę, egzaminatorzy nie mogą przez swoje widzi 
mi się wywoływać na kimś presji i być względem tej osoby uszczypli-
wi gdyż to utrudnia tylko zdanie egzaminu i jest nie profesjonalne, 
egzaminator nie może podchodzić z nakreślonym nastawieniem do 
wybranej osoby.
Egzaminatora obowiązkiem jest sprawdzenie umiejętności zdającego 
bez sympatii i antypatii.
Jego praca polega na egzaminowaniu kandydatów na kierowcę a nie 
praniu pieniędzy i oddawaniu ich do rąk państwa jak to zostało w 
2020 roku ustanowione.
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Naród właścicielem wody oraz surowców 
podziemnych.

         Wprowadzimy Konstytucyjną przynależność wód  
             należących do Królestwa Rzeczpospolitej 
    Polskiej narodowi polskiemu. Surowce jak i 
     woda będzie bezpieczna wtedy i tylko wtedy 
      kiedy naród będzie sprawował nad nimi 
    pieczę, w przeciwnym razie powtórzy się 
   sytuacja z państwa okupacyjnego polin 
          gdzie kopalnie, huty, wodociągi zostaną  sprywa-
tyzowane i oddane zagranicznym koncernom a polacy nie będą mieli 
pewności kiedy i czy woda którą otrzymują jest zdrowa i nie zatruta. 
Oddając najważniesze aspekty przemysłu takie jak hutnictwo, wydo-
bycie oraz naturalnie czysta woda skażemy się na co raz to większą 
ingerencję w nasze sprawy wewnętrzne przez korporacje.
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Niezależność energetyczna.

         

   Stawiamy przede wszystkim na niezależność   
   energii elektrycznej i grzewczej.
    Węgiel który będzie wykopywany i eksploato 
     wany będzie tańszy niż niepotrzebnie impor- 
     towany surowiec z obczyzny. Utrzymymy 
   funkcjonalość polskich elektrowni oraz będzi-
           emy zmniejszać do zera wpływy zagranicznych
     koncernów na Polską niezależność energetyczną. 
Nie godzimy się na promowanie zakłamanych i fałszywych firm 
fotowoltaicznych oraz wiatraków które jak pokazał w swojej doku-
mentacji  ŚP Inż Zadroźniak nie są ani ekologiczne ani nie są równe 
wydajnościowo do elektrowni węglowych czy atomowych.
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Kościół nie będzie instytucją zależną od 
państwa.
   

   Królestwo nie będzie opresyjne względem  
innych  wierzeń niż wiara Rzymsko-Katolicka z wyjątkiem odłamów
      satanistycznych kultów i wierzeń takich 
     jak (Kabała, Satanizm, Syjonizm itd).
   Kościół jednakże jak zaznaczyliśmy będzie 
           niezależny od Watykanu jak i od państwa.
    Kościół narodowy będzie kościołem zależnym tylko 
i wyłącznie od siebie, nie będzie dotowany z funduszy państwowych 
jak i kapłani nie będą uprzywilejowani specjalnymi prawami. Kościół 
jak każda instytucja będzie traktowany równo, byt każdej z instyutu-
cji religijnych będzie zależny tylko od nich samych.

        
                                           

   


