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      Program polityki zagranicznej 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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  Wstęp. 
 
Rzeczpospolita po rozbiorach i odzyskaniu niepodległości nie miała dobrych 
Ministrów Spraw Zagranicznych prócz Romana Dmowskiego który krótko 
pełnił funkcję Ministra Spraw Zagranicznych. 
Do dnia dzisiejszego nasza polityka zagraniczna nie istnieje, osoby odpo-
wiedzialne za fatalną politykę zagraniczą i poddaństwo względem Izraela 
powinni zostać skazani przez Sąd na najwyższy wymiar kary bądź 25 lat 
pozbawienia wolności za zdradę stanu i politykę całowania stóp. 
Nasza polityka zagraniczna w pierwszej kolejności opierać się będzie na 
interesie narodu Polskiego i zachowania jego wpływów wewnątrz jak i na ze-
wnątrz państwa. Będziemy także starali się sprowadzić naszych braci i siostry 
z obczyzny przez program repatracji, jednakże jeżeli nasi rodacy zechą zostać 
na obczyźnie my jako państwo musimy walczyć o ich interesy jak i musimy 
dbać o nasze dziedzictwo za granicami Królestwa. Nasza polityka zagra-
niczna nie będzie oparta na sympatiach i antypatiach, kładziemy największy 
nacisk na pragmatykę która pozwala zachować interes państwa i narodu bez 
względu na ideologię partnera geopolitycznego, tam gdzie Polakowi i pań-
stwu Polskiemu interesy będą kszłtałtowały się najlepiej tam oczy naszych 
geopolityków będą skierowane. Nie godzimy się na wyimaginowaną przez 
agentów wpływu politykę odzyskania kresów wschodnich które zasiedlone 
są od dekad inną populacją która nie asymiluje się z Polakami. Ekspansje i 
mordowanie ludzi przez czyjeś chore ambicje są u nas niedopuszczalne. 
Nie chcemy tworzyć państwa monoetnicznego, stawiamy na naród jako 
monolit.
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 Polexit.

                      Wyjście z euro cyrku zwanego potocznie Związki- 
                                       em Socjalistycznych Republik Europejskich to  
                                          kolejny krok ku wolności politycznej, społecz-   
                                          nej, gospodarczej.
                              Politycy zachodni uparcie dyskutują nad absu- 
                                  rdalnymi tezami i projektami „eko” energii  
                                     cieplnej jak Wiatraki czy fotowoltaika.
                   Zima 2020 roku pokazała dobitnie jak ta zależność 
energetyczna jest absurdalna, niestety mieszkańcy stanu Texas musieli 
na własnej skórze odczuć braki zasilania elektrycznego, ta droga jest 
zgubna i prowadzi do zależności energetycznej na rzecz wielkich kor-
poracji które otrzymują dotacje na nierentowne wiatraki.
Prócz tego Unia Europejska notorycznie odbiera suwerenność i na-
rzuca dla całej wspólnoty absurdalne projekty które tylko niszczą 
przemysł i piorą umysły narodów które są rządzone przez miłośników 
Światowego Forum Ekonomicznego i masońskiej organizacji ONZ.
By wybić się na niepodległość musimy zerwać ten pakt z diabłem i nie 
dopuszczać do coraz większej ingerencji UE w sprawy wewnętrzne 
naszego państwa.
Jako Królestwo mamy prowadzić dobrą wymianę z państwami zachod-
nimi i wschodnimi bez pośrednictwa kwazi totalitarnych organizacji 
jaką jest Unia Europejska.
Jednakże polityka wyjścia z Unii nie jest możliwa w miesiąc, aby do 
tego podejść fachowo i wyjść z tego totalitarnego tworu bez szwanku 
należy udownić opinii publicznej bilans naszych strat politycznych,-
gospodarczych i społecznych. Pieniądze to tylko wierzchołek góry 
lodowej strat jakich poniósł naród Polski uczestnicząc w tym cyrku.
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 Polexit.
Po wtrąceniu narodu Polskiego do więzienia zwanego Unią Europejską 
wyniszczono setki miejsc kluczowych dla Polskiej gospodarki wprowa-
dzając na ich miejscę zagranicznych inwestorów, Unia żąda likwidacji 
kopalń oraz co za tym idzie elektrowni węglówych które są zależne od 
wydobycia węgla. Koszty takich antypolskich operacji są ogromne, a 
co za tym idzie straty narodu Polskiego będą niepowetowane, utracimy 
całkowicie niezależność energetyczną,grzewczą jak i utracimy kluczo-
wy dla gospodarki segment wydobywczy. Godząc się na taki cyrograf 
naród nie zdaje sobie sprawy w jak wąski róg zostanie zapędzony, 
wszystko „dzięki” wspaniałomyślnym euro deputowanym i całej klice 
zdrajców narodu Polskiego. 
By podliczyć bilans strat od momentu rozmów o dołączeniu polin 
do Unii Europejskiej potrzebna jest kompetentna grupa analityków 
finansowych która miała by dostęp do wszystkich faktur, dokumentów, 
aktów wpłat/wypłat. 
Jeżeli nasza organizcja rozwinie się efektywnie tak byśmy mieli fun-
dusz na taką ogromną operację, wtedy zobowiążemy się do udowod-
nienia jak wielkim przekrętem jest Unia Europejska oraz cała klika 
polińskich zdrajców którzy wepchneli naród Polski w ten złowieszczy 
twór.
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 Zakończenie finansowania WHO.
                      WHO najbardziej skompromitowana organizacja  
                                    „światowa” która drugi raz w przeciągu dwóch    
                                        dekad fałszywie interpretuje i naciąga znaczenie 
                             pandemii. Jest to organizacja spod skrzydła
                              ONZ która otrzymuje pieniądze i defrauduje  
                                         je na rzecz swoich pracowników. WHO notor- 
                                        ycznie zaprzecza samej sobie od niepamiętnych  
                         czasów a opinia o tej organizacji na całym świecie  
         jest negatywna.
Jednakże watażkowie i figuranci polityczni nie słuchają głosu rozsądku 
który nakazuje zablokowanie jakichkolwiek wpłat dla WHO oraz stop-
niowe odsuwanie się  od tej organizacji która jest finansowana przez 
największego foliarza Billa Gatesa i Chińczyków.
To państwa we własnym zakresie powinny decydować o tym jakie 
kroki wyznaczać względem zdrowia i żadna „światowa” organizacja 
nie powinna wtrącać się w sprawy wewnętrzne państwa narzucając mu 
standardy „Europejskie” oraz wyimaginowane normy. 
Królestwo jest w stanie samodzielnie zadbać o zdrowie swoich obywa-
teli jak i obywatele powinni używać własnego rozumu w myśl indywi-
dualizmu i leczenia się nie tylko medycyną konwencjonalną w postaci 
leków, które nie jest najlepszym pomysłem jeżeli faktycznie chcemy 
dbać o swoje zdrowie i zadbać efektywnie o stan swojego zdrowia. 
Państwo nie powinno słuchać się skompromitowanych partyjniaków 
którzy mają za sobą czerwoną przeszłość.Państwa obowiązkiem jest 
zadbanie o interes całego społeczeństwa tak by żadna pseudo organi-
zacja zdrowotna nie miała faktycznej władzy medycznej w środowi-
skach medycznych.
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 Zawarcie pokoju z Republiką Federalną 
Niemiec oraz z Japonią po drugiej wojnie 
światowej.
                 Pokój nigdy nie został spisany pomiędzy stroną  
                                     niemiecką i polską po drugiej wojnie światowej,  
                           ze względu na to, że Niemcy musieli by wyrzec  
                                         się utraconych na rzecz polski ziem zachod    
                                         nich. Niemcy ponad to nie poczuwają się do  
                                        zapłacenia reparacji wojennych za ludobójstwa 
                          jakich się dopuścili na terenie okupowanej  
                                   Rzeczpospolitej, zniszczenie i wyburzenie Warsza- 
wy w tym zdewastowania innych miast. Dług Niemców jest ogromny 
i żaden wasal od 1945 roku nie próbował odebrać Niemcom tego co 
nam się należy za straty jakie ponieśliśmy a trzeba przypomnieć, że 
były one kolosalne i to my ponieśliśmy jako naród najwię- ksze straty 
w wyniku drugiej wojny światowej i polityki III Rzeszy Niemieckiej jak 
i Związku Sowieckiego.
Spadkobiercy III Rzeszy Niemieckiej są odpowiedzialni za to co zrobili 
nam ich dziadkowie nie wywiązując się z zamknięcia tamtego rozdza-
iłu historii naszych dwóch państw.
Niemcy nie oddali nam naszych dzieł kultury które  do dnia dzisiej-
szego są ukryte w muzealnych magazynach bezprawnie i bez jakiejkol-
wiek zgody narodu polskiego na taki stan rzeczy.
Z Japonią nie mamy spornych terenów ani setek lat wojen dlatego 
zawarcie pokoju tym zakończenie nierozwiązanych dotychczas spraw 
przeszłości nie powinno być trudne a sami Japończycy bez pośrednika 
w postaci Stanów Zjednoczonych byli by skorzy to zamknięcia tego 
przykrego dla stron rozdziału z historii.
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Odkłamanie mitów żydowskich o Jedwab-
nem i innych miejscach masowych egzeku-
cji.
                   Jeżeli walczymy o przywrócenie prawdy i zakończe- 
                                   nie przykrych spraw z przeszłości musimy pokazać   
                                       kłamstwa żydowskie względem ludobójstwa w 
                             Jedwabnem i innych tego typu miejscach.
                             Polacy nigdy nie mordowali żydów i nie współ- 
                             pracowali z Gestapo w przeciwieństwie do    
                                       krajów Beneluksu, Francji które jawnie kolabo-
                      rowały i wydawały żydów w tym największą część   
wydała Francja. Żydzi zakłamali przeszłość i swoją kolaborację z Ge-
stapo i innymi organami III Rzeszy przerzucając fałszywie winę na nas 
celowo tuszując fakt iż to żydzi na wschodzie wydawali Polaków i zgo-
towali nam ludobójstwo o którym cała klika knesetowa milczy. Naj-
wyższy czas odkłamać te sprawy i pokazać kto był katem a kto ofiarą 
bez politycznych aspektów. Historia nigdy nie może być upolitycznia-
na gdyż musi zostać przedstawiona najrzetelniej jak tylko to możliwe 
aby prawda dotarła  do świadomości aktualnie żyjących pokoleń jak i 
następnych.
Jako silne państwo musimy zrobić ekshumację w Jedwabnem oraz w 
innych miejscach masowej kaźni ludzkiej by udowodnić swoją niewin-
ność oraz ukazać światu żydowskie kłamstwa i pomówienia.  
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Zmiana warunków umowy gazowej z Fede-
racją Rosyjską.
                
                       Umowa podpisana z Federacją Rosyjską przez Do-
                                      nalda Tuska i Waldemara Pawlaka nie była pod- 
                                       pisywana w interesie narodu polskiego, rocznie  
                                        przepłacamy ponad miliard złotych za gaz.
                          Federacja Rosyjska jest państwem które w przec- 
                         wieństwie do Stanów Zjednoczonych Ameryki  
                                  Północnej będzie miała na interesie dalszą sprze-
daż gazu. Interesem Królestwa jest zapewnić narodowi tańszą dostawę 
gazu oraz uczciwą umowę z północnym sąsiadem, gdyż niemożliwe 
jest wytworzenie własnej linii gazowej z własnym gazowym dostawcą 
w dziesięć lat. 
Dopóki nie będziemy w stanie zagwarantować sobie niezależności 
gazowej będziemy musieli negocjować z Federacją Rosyjską ceny 
importu gazu tak by nie wzmacniać zachodnich państw wrogo do nas 
nastawionych. 
Umowa którą podpisze Królestwo Rzeczpospolitej Polskiej będzie jaw-
na i dostępna do publikacji medialnych tak by naród miał całkowitą 
wiedzę na temat umowy handlowej z Federacją Rosyjską, ponad to nie 
podpiszemy żadnej umowy w której treści nie będzie zawarta możli-
wość nowej negocjacji ceny z warunków zmian gospodarczych.
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Otwarcie Polskiego importu i eksportu na 
wschód.
      Z Federacją Rosyjską od czasów konfliktu w Donba- 
                                   sie wymienialiśmy się blokadami gospodarczymi  
                                       przez co polscy rolnicy utracili rynek zbytu na
                            swoje plony.
                            Jako państwo które chce wzmocnić swoją gałąź  
                            gospodarczą musimy zaprzestać wymieniania  
                                    się sankcjami z Federacją Rosyjską by wymiana  
                              między naszymi narodami była owocna i przynosi-
ła nam jak i Federecji Rosyjskiej korzyści, umowy takie muszą być 
jednak dobre dla obu stron gdyż nie będziemy prowadzili polityki 
poddańczej.
Kolejną ważną sprawą jest otwarcie naszego eksportu oraz importu na 
Białoruś
Jako sąsiedzi na rękę nam jest prowadzenie uczciwej wymiany gospo-
darczej w myśl zaciśnienia więzi dwóch narodów nieodzownie ze sobą 
związanych od wieków.
Politrucy polińscy od dekad nie chcą słyszeć o wymiane gospodarczej 
z Białorusią gdyż nie jest ich mocodawcą na rękę aby nasze państwa 
zacieśniały więzy i wspomagały się gospodarczo.
Wielka Brytania, Stany Zjednoczone nigdy nie chciały i nie zechcą 
silnej Rzeczpospolitej a na to pozwolenia już nie będzie!
Czas aby Polacy wraz ze swoimi słowiańskimi braćmi nawiązali dobrą 
obustronną wymianę gospodarczą.
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Zmiana umów gospodarczych z Chinami.

            na dziesięć kupionych produktów od Chin sprze 
                dajemy im dwa, to nie jest dobra wymiana                                           
                                        gospodarcza. Chińczycy mają w interesie pogłę- 
                                        bianie z nami relacji gospodarczych gdyż ich 
                           kraj za parę dekad będzie potrzebował żywności  
                                     by zapewnić własnemu narodowi najpotrzebniej- 
                               sze artykuły spożywcze.
Tylko odpowiedzialna i niezależna polityka zagraniczna jest w stanie 
zadbać o interesy narodu polskiego i państwa. Nie możemy godzić się 
na koszmarne wymiany handlowe niekorzystne dla nas ze względu na 
pożeraną Amerykę przez trockistowską zarazę i niezrozumiałą sympa-
tię która przyćmiewa zdrowy rozsądek który powinien być na pierw-
szym miescu w sprawach geopolitycznych, gospodarczych ect.
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Asertywna polityka względem Ukrainy.

             Ukraina to twór sztuczny, państwo to nie istniało  
                                       nigdy wcześniej na mapie jak i nigdy nie posia 
                             dało własnej  ugruntowanej na prawdzie histo-  
                                        rii. 
                           Ukraińcy powołują się na rzeźników jako swo 
                                       ich bohaterów takich jak Stepan Bandera który  
                                zgotował poprzez swoich zwierzchników ludobójst- 
wa na byłym terenie II Rzeczpospolitej.
Nie możemy patrzeć na to jak Ukraińcy celebrują istnienie swojego 
państwa poprzez wychwalanie naszych katów.
Polska dyplomacja musi postawić tamę która będzie obnażać kłam-
stwo „bohatera” bandery, jego podwładnych i wszystkich grup militar-
nych które mordowały naszą ludność w latach 1939-1944.
Ukraina jest prowodyrem wojen na wschodniej flance i notorycznie 
prowokuje Federację Rosyjską do zwrócenia nienależnych Ukrainie 
terytoriów. Polska dyplomacja nie może popierać Ukrainy która dąży 
do wojny z Rosją gdyż jest to wbrew interesowi narodowemu.
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Delegalizacja domu białoruskiego.

             Mateusz Morawiecki w 2020 roku po wyborach  
                           na Białorusi otworzył dla nielegalnego rządu    
                                       Swiatłany Cichanouskiej dom bialoruski który 
                           miał być dla nich placówką dyplomatyczną.
                            Jest to karygodne i my jako państwo pokojowo
                                   nastawione do naszych wschodnich sąsiadów nie
                               możemy popierać żadnej ze stron konfliktu we-
wnętrznego na Białorusi.
Białoruś jest to kraj niezależny i niepodległy a Królestwo Rzeczpospo-
litej nie będzie się wtrącało w sprawy wewnętrzne żadnego państwa 
uznając ich suwerrenność i niepodległość.
Dom białoruski na znak przeprosin winien zostać zdelegalizowany a 
Pani Swiatłana Cichanouska wraz ze swoją świtą powinna zostać odda-
na w ręce Białoruskich służb.
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Aktywna walka o prawdę dotyczącą Nie-
mieckich zbrodnii i Niemieckich obozów 
śmierci.

 
                                  Świat zachodni od dekad przez lobby żydowskie  
                                      stara się oczernić nas w oczach swoich obywateli 
                           stosując kłamliwą propagandę jakoby obozy 
                           śmierci należały do II Rzeczpospolitej.
                          Jest to kłamstwo i w naszych oczach zbrodnia 
                       wymierzona na naród polski obarczając go fałsz-
                 ywie i bez żadnych dowodów uczestniczeniem Pola-
ków w tworzeniu żydowskich gett i obozów koncentracyjnych.
Żydzi współpracowali z gestapo i sami chcieli by Niemcy wybudowali 
im getta w których nie będzie nas Polaków, teraz zakłamują historię i 
z ciemiężycieli oraz katów Polaków, Rosjan oraz własnych żydowskich 
braci próbują obarczyć winą nas polaków.
Nie ma na to zgody! Tylko prawda i aktywna walka o dobrę imię pol-
ski i polaków może przyczynić się do zaniechania przez lobby żydow-
skie tych podłych praktyk.
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Program Stop 447.

                      Ustawa o numerze 447 podpisana przez Donalda  
                          Trumpa jest oficjalną próbą zamachu przedsię   
                                       biorstwa holocaust na polską własność.
                           Nie oddamy ani grosza i ani skrawka ziemii    
                                       gdyż jeżeli ofiara holocaustu i niemieckiego    
                                     systemu terroru została zamordowana bądź zma-
                   rła po wojnie bezpotomnie oddała swój majątek do 
Skarbu Państwa. Bezspadkowe mienie nie należy się organizacjom 
żydowskim tylko Państwu polskiemu! 
Zezwolenie na taką politykę tylko rozpędzi środowiska żydowskie w 
coraz to większej celowej alienacji narodu Polskiego i w konsekwencji 
tego zasiedlenia żydami naszej ziemii i odebraniem nam resztek wła-
sności na rzecz żydów.
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Polityka wielowektorowa.

                      Królestwo Rzeczpospolitej Polskiej nie ma zamiaru  
             być wasalem innego państwa, Królestwo będzie
                                       realizowało interes własnych obywateli i państ- 
                              wa niezależnie od innych państw tak by zacho- 
                                       wać interes narodowy i nie włączać się w bezse- 
                         nsowne konflikty cybernetyczno-gospodarczo  
        -militarne.
Tam gdzie interes narodowy będzie możliwy do realizacji tam Kró-
lestwo będzie zwracało swoje oczy, tak by interes narodu i państwa 
polskiego był skrupulatnie realizowany.
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Państwo jednonarodowe.

            Królestwo nie będzie państwem otwartym na 
              imigrantów, kultury odmienne od naszej do   
               momentu w którym owe kultury nie udowodnią 
               swojej chęci asymilacji z narodem polskim i                      
             dopóki nie pokażą, że żyją naszą historią i chcą
          być częścią narodu polskiego.
Nie będziemy kroczyć drogą upadku w stylu Francji czy Republiki 
Federalnej Niemiec.
Sytuacja społeczna w państwie musi być nienaruszalna poprzez inne 
kultury, wierzenia itd.
Terytorium Królestwa Rzeczpospolitej jest terenem należącym do 
narodu polskiego i to naród polski jest najważniejszy. 
Państwo multi kulturalne jest tyglem narodów i po bliżej nieokreślo-
nym czasie te tarcia kulturowe doprowadzą do konfliktów wewnętrz-
nych których wypadkową będzie bunt jednej ze stron i działania 
dywersyjne wymierzone w drugą stronę konfliktu. II Rzeczpospolita 
w szczególności na swoich wschodnich granicach borykała się z tym 
problemem i niechęcią otumanionej ludności mówiącej językiem 
ukraińskim. A wykonalne jest budowanie państwa multi kulturalnego 
i złączenie wszystkich grup etnicznych pod jednym sztandarem. Musi-
my budować państwo Polskie w oparciu tylko i wyłącznie na ludności 
Polskiej.
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Wsparcie oporu przeciwko globalnemu za-
grożeniu zwanemu Illuminati, Masonerią i 
podobnymi grupami wpływów.

                       Królestwo Rzeczpospolitej Polskiej będzie wspie- 
                           rać narody nam bratnie które chcą się uwolnić z 
     uścisku technokratycznych tajnych elit.
     Czas najwyższy by to państwa decydowały sa-
                   me za siebie i by reprezentowały interesy wła- 
                            snego narodu a nie interesy wązkiej grupy ban-
                                     ksterów.
Państwo które będzie chciało wyrwać się z uwięzi syjonistycznych elit 
będzie miało poparcie Królestwa Rzeczpospolitej Polskiej na arenie 
międzynarodowej.
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Poparcie dla sprawy palestyńczyków.

                     Naszym największym wrogiem z bliskiego wschodu   
                                      jest państwo ociekające krwią niewinnych pale- 
   styńczyków zwane Izraelem.
   Państwo to morduje i wywłaszcza z domów 
                                      palestyńczyków.
            Królestwo Rzeczpospolitej Polskiej umożlwi azyl  
                     dla politycznej elity palestyńczyków, tak by unie-
możliwić stronie Izraelskiej totalną likwidację inteligencji Palestyny.
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Zacieśnianie więzów politycznych z krajami 
wschodnimi.

                      Federacja Rosyjska, Białoruś to są dwa państwa
                           które są negatywnie pojmowane w opinii 
                           zmanipulowanego przez zagraniczne media pol- 
               aka, prawda jest taka, że Federacja Rosyjska 
   i Białoruś to dwa najbliższe nam etnicznie i ku-
            lturowo państwa które należą razem z nami do  
                    słowiańskiej rodziny. Federacja Rosyjska będzie za-
wierała z nami korzystne umowy gospodarcze dla dwóch stron tylko i 
wyłącznie wtedy kiedy polityka polska będzie niezależna i suwerenna. 
W innym wypadku rosjanie dogadają się z niemcami ponad naszymi 
głowami jak to miało miejsce w XX wieku i na początku XXI wieku.
Białoruś to państwo względem którego okupant syjonistyczny prowa-
dzi agresywną politykę bez informowania opini publicznej. Telewizja 
Biełsat jest tubą propagandową strony państwa okupacyjnego polin 
mającą na celu negatywne postrzeganie polaków i destabilizowanie 
sytuacji politycznej w Białorusi. Białoruś to jedyne państwo sąsiadują-
ce z nami z którym nie prowadzimy realnej wymiany gospodarczej co 
jest karygodne.
Białoruś jako państwo najbliższe etnicznie i historycznie do nas po-
winno prowadzić z nami korzystną wymianę gospodarczą dla dwóch 
stron a naród polski i białoruski powinien żyć w przyjaznych relacjach.
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3x NIE dla Nowego Porządku Świata.

                    Nowy porządek świata (NWO) jest nie do przyjęcia!
                        Królestwo nie będzie wprowadzać aktów prawn- 
                            ych oraz bezprawnych nakazów ubezwłasnowal- 
                                       niających naród polski.
   Państwo polskie nie będzie realizować polityki  
                         upadku państwa oraz postawi opór jakiejkolwiek  
                                 inicjatywie włączenia Królestwa w wszelakopojęty 
konglomerat państw związkowych z jedną armią, jednym rządem.

   

                             
                       

   

   

 


