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„Victoria in Jesu Christo”
„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.
Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot
Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

DELIBERACJA KRÓLEWSKA – LARUM!
NOWY USTRÓJ POLSKI
DEMOKRACJA KRÓLEWSKA

Do Senatorów i Urzędników Królestwa Polskiego!
Do rdzennych Polaków!
Myszków, 16 stycznia A.D.2022

Pamięci
ponad 100.000 Polaków
pozbawionych życia
w latach 2020-2021
przez reżim komunistyczny w Polsce!

Czcigodni!
Jako Polacy, znaleźliśmy się w oku masońskiego cyklonu, wywołanego pseudopandemią. Wielu nie może
rozeznać, o co chodzi, co jest grane?

Właśnie dla takich sytuacji potrzebny był od zawsze król, jako Ojciec Narodu.
Po to obieraliśmy królów, aby ci z wysoka, jak z „bocianiego gniazda” na statku, pierwsi zauważali
niebezpieczeństwo i odpowiednio reagowali.
Dlatego też, będąc od 16 lipca A.D.2016 Królem Polski elektem, obowiązkiem Naszym jest obserwować
otoczenie z bocianiego gniazda, zauważać nadchodzące niebezpieczeństwo, i m.in. w postaci deliberacji,
informować Urzędników i Poddanych, jakie zagraża nam niebezpieczeństwo i jak temu niebezpieczeństwu
zaradzić.
Każdy może wejść na stronę internetową www.metrykakoronna.org.pl i z perspektywy upływającego czasu,
ocenić, czy nasze alarmy i reakcje były właściwe.
Widząc obecnie, bardzo poważne zagrożenie, piszemy niniejszy tekst, w konwencji larum, który prosimy
wnikliwie przeczytać i przemyśleć, bo logiczne, że nie jesteśmy w stanie wszystkich zagadnień dogłębnie
wyjaśnić. Liczymy na przysłowie: „Mądrej głowie dość dwie słowie”.

Przede wszystkim pamiętajmy, że znajdujemy się nadal w okresie OGNISTYCH WICI, czyli w okresie jawnej
walki z Bolszewią i neobolszewikami.

Naszym głównym celem, jako Króla elekta, jest zmiana ustroju Polski, z marionetkowej oligarchii partyjnej,
na niezależne, suwerenne, chrześcijańskie Królestwo Polskie, oparte na chrześcijańskim Królu i na Sejmie
Walnym, składającym się ze 100-osobowego Senatu (Izby Wyższej) oraz z niezależnej Izby Poselskiej (Izby
Niższej), składającej się z Posłów Ziemskich oraz Posłów Grodowych jako przedstawicieli Powiatów Ziemskich
oraz Powiatów Grodowych (Miast na prawach Powiatu).
W Naszej koncepcji ustrojowej, partie polityczne vel mafijne kliki są zbędne!
Przewidujemy w przyszłości zakaz działalności partii politycznych oraz krypto partii politycznych, które będą
traktowane dokładnie tak samo jak zorganizowane grupy przestępcze.

ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI,
czyli,
co widzimy z bocianiego gniazda.

Światowa masoneria wypowiedziała wielu Narodom światową wojnę, pod płaszczykiem wyprodukowanego w
laboratorium biologicznym sztucznego wirusa grypy, czyli pod płaszczykiem broni biologicznej średniego
rażenia.

Celem III Wojny Światowej, o charakterze wojny biologiczno-hybrydowej jest:
❖ depopulacja (istota każdej wojny),
❖ zniszczenie państw narodowych, a szczególnie państw chrześcijańskich,
❖ zniszczenie klasy średniej, a wzmocnienie mas korporacyjnych (dawniej zwanymi „masami
robotniczymi”) oraz wzmocnienie klasy najbogatszych (dawniej magnaterii i oligarchii),
❖ zniszczenie indywidualnego rolnictwa aspirującego do statusu klasy średniej,
❖ wzmocnienie (raczej uratowanie) sektora emisyjnego, bankowego, spekulacyjnego,
❖ wzmocnienie lichwy, jako narzędzia zniewalania „mas korporacyjnych” (łatwo dostępne
kredyty, pożyczki, chwilówki, etc.),
❖ podporządkowanie sobie w pełni: mediów, lekarzy, sędziów, nauczycieli, profesury,
inżynierów, artystów, etc.,
❖ rozszerzanie komunizmu (udzielanie dotacji, subwencji, wszelkich „tarcz”, etc.) czyli
rozszerzania opieki socjalnej państwa,
❖ niszczenie wszelkiej przedsiębiorczości i zaradności,
❖ wzmacnianie biurokracji, zwiększanie ilości urzędników, jako mandarynów Systemu na czas
pokoju,
❖ wzmacnianie sił policyjnych (bolszewickich „pretorian” vel „siepaczy”),
❖ niszczenie własności prywatnej,
❖ utrwalanie demokracji bolszewickiej, opartej na zmanipulowanym i uzależnionym od dotacji
tłumie,
❖ niszczenie Kościoła katolickiego poprzez całkowite uzależnianie poszczególnych lokalnych
Kościołów katolickich od masońskiej agendy, we współpracy z lokalnymi episkopatami oraz
z protestanckim Państwem Watykan i z Szefem tego państwa tj. z Jose Maria Bergoglio
(postać de facto całkowicie świecka, której bliżej do Prezydenta, niż do biskupa Rzymu), w
którym to państwie wyraźnie widać ustrój teokracji. Kwestią czasu jest sekularyzacja
Państwa Watykan, bo już dziś jest tam więcej świeckości, niż jakiejkolwiek duchowości.

Celem ostatecznym III Wojny Światowej jest znacząca depopulacja Świata poprzez zastosowanie „wynalazków”
inżynierii genetycznej wobec mas korporacyjnych oraz poprzez pełne wdrożenie ustroju demokracji
bolszewickiej (pełnego nadzoru nad masami pod pozorem demokracji), sprowadzającej się do wyboru
masońskiej frakcji, bez najmniejszej zmiany całego Systemu (organizacja Świata na modłę masońską).
„Masy korporacyjne” mogą jedynie wybierać nadzorcę, spośród nadzorców zaproponowanych przez Masonerię
Światową, która wydaje koncesje na nadzór.
Demokracja bolszewicka, bardziej potrzebna jest Masonerii Światowej, niż masom korporacyjnym, bo
nieposłuszni wykonawcy agendy masońskiej, lub ci, którzy zrobili już swoje, muszą odejść, a zastąpić ich
winna frakcja bardziej gorliwa.
Masy korporacyjne są wówczas zadowolone, bo niby nastąpiła zmiana, zadowolona jest również Masoneria
Światowa, bo może realizować kolejny punkt agendy zniewalania narodów i państw.
Przypomina to cykliczne mordowanie całych „sonderkommand” w Auschwitz (świadków zbrodni).
Gdy jedne „jednostki specjalne” się wypalały, nabierając cech ludzkich lub orientując się, w czym biorą
udział, natychmiast zastępowano ich „neofitami”, gotowymi na wszystko.

W Polsce lat 2020-2022 doszliśmy do sytuacji, gdy „Sonderkommando Zjednoczona Prawica” nabiera cech
ludzkich, ewentualnie „zrobili swoje, więc mogą odejść”, dlatego można ich zastąpić innymi, ale bez
naruszenia Systemu.
Stąd przyspieszone „wybory bolszewickie” są jak najbardziej prawdopodobne. O tym zdecyduje Masoneria
Światowa.
Występuje obecnie klasyczna sytuacja z roku 1968, gdy „Sonderkommando PZPR” lat 1944-1968 zrobiło
swoje i mogło odejść (na zasłużoną i hojną emeryturę, za granicą), w ramach pozorowanej walki „Chamów”
z „Żydami”.
Obecnymi „Chamami” są „Volksdeutsche”, gotowi przejąć władzę po poprzednikach i wykazać się większą
wydajnością pracy i większą bezwzględnością. Obecni „Żydzi”, mogą odejść na podobnych warunkach, co w
roku 1968, czyli nie jako oprawcy, ale jako męczennicy (z odpowiednią gratyfikacją, zamykającą usta).

Rodzi się pytanie: dlaczego ten antyludzki System trwa nadal w najlepsze w Polsce A.D.2022?
Otóż dlatego, że wszystkie działania Rządu Światowego (Światowej Masonerii) tj. wszelkiej maści okultystów,
ezoterystów, a więc komunistów vel satanistów opierają się na KŁAMSTWIE, na permanentnej MISTYFIKACJI.
Wszyscy w koło udają, że widzą ubranego w nowe szaty „Cesarza”, podczas gdy Cesarz jest nagi.

Jarosław Kaczyński et consortes są nadzy!

Rząd III RP („Sonderkommando Zjednoczona Prawica”) pod przewodnictwem Pierwszego (Premier) Mateusza
Morawieckiego, tak „zorganizował” służbę zdrowia, „w III RP”, w czasach pandemii (pseudopandemii), że
„zmarło” ponadplanowo (nie z powodu wirusa), ponad 100.000 Polaków (sic!). Przy okazji walki z
pandemią zamordowano ponad 100.000 Polaków!
Wielu udaje, że tego nie widzi!

Co ciekawe, nikt nie walczy z przyczynami wirusa, choć wiadomo, że jest on sztuczny, (czyli jest to broń
biologiczna), ale wszystkie wysiłki skierowane są na skutki kolejnych ataków biologicznych, nazywanych
eufemistycznie „falami”.
Wydaje się, że władze „III RP” są informowane o tych atakach, bo dokładnie te „fale” prognozują!
To tak, jakby znać termin kolejnego bombardowania miasta i skoncentrować się wyłącznie na służbach
medycznych, w ogóle nie przeszkadzając siłom atakującym.

Aby ratować zarażonych lub chorych na „Covid’19”, zamordowano ponad 100.000 osób chorych na inne
choroby, lub doprowadzonych lockdown’ami do chorób, nie udzielając im pomocy medycznej.
Gdzie tu rozum, logika? Gdzie etyka lekarska?
Odwrócono naturalną odporność stadną. Ratowano najsłabszych osobników w stadzie, zainfekowanych grypą,
a pozwalano umierać chorym na choroby uleczalne, wymagającej często doraźnej interwencji medycznej.
Z „Covid’19” uczyniono „chorobę narodową”, na którą się leczy priorytetowo lub wyłącznie.
Inne choroby zaszły na dalszy plan, mimo, że często nie wymagają dużych nakładów.
Ta pseudo strategia medyczna kosztowała życie ponad 100.000 Polaków, którzy mogli żyć jeszcze wiele lat.
Nie chodzi o to, że bilans tej strategii jest ujemny, ale chodzi o samą filozofię działania, polegająca w
skrócie na tym, żeby ratować jednych, a świadomie zabijać drugich!
To nie jest sposób działania, który mieści się w kanonie kultury słowiańskiej.
W naszej kulturze, nie udzielenie pomocy drugiemu, a szczególnie nie udzielenie pomocy choremu przez
lekarza jest surowo penalizowane.

Mimo śmierci ponad 100.000 Polaków, którym w większości, nie udzielono fachowej pomocy lekarskiej, do
tej pory nikt karnie nie odpowiedział!

Mateusz

Morawiecki w czasach pandemii (pseudopandemii) wpompował w służbę zdrowia dodatkowe

miliardy złotych, dając samym lekarzom ponad 6 mld dodatkowych wynagrodzeń.
Jest pewne, że przy dobrej organizacji służby zdrowia, można było uratować i jednych i drugich. Wybrano
jednak strategię ratowania przede wszystkim chorych na „Covid’19”, paraliżując jednocześnie, w pełni
świadomie, służbę zdrowia dla innych chorych.
Działanie to, nosi znamiona ludobójstwa.

Prawdopodobnie

zdała sobie z tego sprawę „Rada Medyczna” (lobby farmaceutyczne) przy Premierze

Mateuszu Morawieckim, nagle rejterując ze stanowisk (umywając ręce). Czy unikną odpowiedzialności?
Co to za Rada Medyczna, za której kadencji, umiera ponadnormatywnie ponad 100.000 Polaków.
Jak to w Bolszewii, odpowiedzialność jest kolektywna.
Zapewne gdyby żył Josef Mengele, takiej Radzie Medycznej przy Mateuszu Morawieckim, zapewne zgodziłby
się patronować!

CO ROBIĆ?

By te dalsze antypolskie pseudo rządy „III RP” zmienić, nie wystarczy odwołać Mateusza Morawieckiego,
czy zarządzić przedterminowe wybory!
Trzeba zmienić System, poprzez zmianę ustroju Polski!
Trzeba starannie wypłukać Stajnię Augiasza!

Od

2014 roku, proponujemy Polakom demokrację królewską opartą na samorządności sejmikowej.

Proponujemy kasatę wszystkich partii politycznych, jako (w większości) ekspozytur Masonerii Światowej.

Demokracja

bolszewicka opiera się na przekupstwie tłumu – na przekupstwie mas korporacyjnych.

Zapewniając dotacje, granty, wysokie wynagrodzenia w urzędach, służbie zdrowia, sądownictwie, policji,
wojsku, etc., rządzący kupują sobie elektorat.
Stąd na niewiele zdaje się nawoływanie do powszechnego buntu, do powszechnego sprzeciwu obywatelskiego.
Przekupionym masom jest dobrze, choć do czasu...
Obecna inflacja dotyka najbiedniejszych. Jest to opóźniony podatek za złe rządy.

Nie można oszukać ekonomii, która jest nauką matematyczną, ekonometryczną.
Jeśli drukujesz pieniądze, a nie masz pokrycia na nie w złocie, wyrobach, towarach lub usługach, to
volumen pieniędzy musi dopasować się do mniejszej ilości wyrobów, towarów i usług. Rosną ceny!
To lockdown’y - powszechne zamykanie usług: hoteli, restauracji, siłowni, salonów fryzjerskich, etc., przy
jednoczesnym drukowaniu pieniędzy bez pokrycia (tzw. „tarcze”), wywołało inflację.
Tak naprawdę: Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki et consortes, dopuścili się fałszowania pieniędzy, bo
dopuścili się emisji pieniądza bez pokrycia.

W „III RP” nie ma oficjalnej mennicy i mincmistrza.
Pieniądze elektroniczne drukowane są w City of London, nad którymi nie ma kontroli NBP.
NBP ma kontrolę wyłącznie nad pieniądzem drukowanym!
Rząd Mateusza Morawieckiego winien był zmniejszyć wydatki budżetowe, szczególnie na bezproduktywną
administrację (raczej biurokrację). Ale to przecież żelazny elektorat!
Zwiększanie stóp procentowych przez NBP jest słuszne ale to spowoduje ograniczenie gospodarki, poprzez
tezauryzację pieniądza. Po prostu, większa część pieniędzy będzie nie wydawana na konsumpcję, ale na
procent w banku, co zmniejszy ilość pieniądza na rynku, zmniejszy inflację, ale też ograniczy gospodarkę.
Pojawi się fala bankructw firm, na towary lub usługi, których, nie będzie popytu.
Dotknie to przede wszystkim małe i średnie firmy, którym pozwoli się otworzyć, ale nie będzie klientów!
Dodatkowo ceny energii poszybowały w górę! To fatalna polityka wobec energetyki węglowej. Co za problem
zamknąć niszczący środowisko Turów, a otworzyć bezczynny blok elektrowni Jaworzno?
I znowu, gdy podjęło się decyzję-zgodę na spekulacyjne opodatkowanie polskich elektrowni podatkiem
europejskim CO2, to nie dziwota, że koszty energii rosną adekwatnie o ten spekulacyjny podatek.
Podwyższone ceny energii całkowicie zniwelują atrakcyjność inwestycyjną Polski i wysoką wydajność pracy
Polaków.

Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki et consortes, odpowiadają w pełni za podwyżki cen energii oraz za
czekającą nas falę bankructw.

POLACY NIE MOGĄ SOBIE POZWOLIĆ NA NIEKOMPETENTNY RZĄD!

By ratować twarz (a może karierę polityczną lub nawet życie) potrzebna była Bolszewii zasłona dymna
zasłaniająca totalną niekompetencję rządzących w postaci „Nowego Ładu”.
To klasyczna bolszewicka ucieczka do przodu: więcej komunizmu!
Pamiętamy czasy błędów i wypaczeń!
Co robić?
Ograbić średnio zamożnych Polaków, jak onegdaj potrzebny był „Dekret PKWN” z 1944 roku czy „Dekret
Bieruta” z 1945 roku; jak potrzebny był Kościuszce „Uniwersał Połaniecki”.
Chodzi o poparcie tłumu; o poparcie „mas korporacyjnych”.
Już nie stonka, ale spisek energetyczny przeciwko Polsce!
W „Nowym Ładzie” chodzi o zabranie pieniędzy klasie średniej i rozdanie tych pieniędzy (oczywiście nie
wszystkich) własnemu elektoratowi – masom korporacyjnym.
W ten sposób nie ma społecznych protestów, a osiągnięty jest cel zniszczenia klasy średniej i najbardziej
przedsiębiorczych Polaków! Kto z przedsiębiorców przeżył pandemię, zapłaci wyższy podatek!
Iście bolszewicka logika!
Dzisiaj, przedsiębiorczy Polacy, dzielą los żołnierzy wyklętych (niezłomych) lat 1944-1963.
Są przedsiębiorcami wyklętymi (niezłomnymi)!
Kiedyś walczono karabinami, dziś podatkami i kontrolami oraz zezwoleniami (raczej brakiem zezwoleń) na
prowadzenie działalności gospodarczej.
Potomkowie lub spadkobiercy Bolszewii lat 1944-1968 walczą z potomkami Żołnierzy Niezłomnych – dziś
Przedsiębiorcami Niezłomnymi.

Obecnie Bolszewia zajmuje ponad 90% ław Poselskich i Senatorskich w „Sejmie” na Wiejskiej.

Udział Posłów i Senatorów niezależnych jest znikomy.

Wielką szkodę i krzywdę wyrządza Polakom tzw. „Konfederacja” - Braun, Korwin, Winnicki.
To kolejna mistyfikacja.
Grzegorz Braun dba o interesy i wpływy posoborowego Państwa Watykan w Polsce, pod płaszczykiem
patriotyzmu i religijności.
Robert Winnicki utrwala kult i mit Piłsudskiego, świętując jako przedstawiciel Ruchu Narodowego m.in.
masońskie święto 11 listopada. Delikatnie wspomina Romana Dmowskiego, ale świadomie zapomina o
monarchiście Ignacym Janie Paderewskim i jego koncepcji odrodzonego państwa polskiego.
Jak może prawdziwy, a nie fasadowy ruch narodowy zapomnieć o Królestwie Polskim?
Robert Winnicki nosi cynicznie na klapie „Mieczyk Chrobrego” przedstawiający Szczerbiec - miecz
koronacyjny królów polskich, a jednocześnie nie wspomina słowem, nawet o historii Królestwa Polskiego, ani
o remonarchizacji Polski. Szczyt cynika!
Dla Nas jest to przedstawiciel, znanego od początku XX wieku, ruchu tzw. narodowego bolszewizmu, a w
najlepszym razie tzw. endecji – narodowej demokracji wg Romana Dmowskiego.
Janusz Korwin Mikke to de facto zagorzały libertarianin - anarchista.
Ten triumwirat Braun–Mikke–Winnicki cynicznie zagospodarowuje elektorat polskich patriotów i ludzi
przedsiębiorczych, których w Polsce, jaki w każdym
narodzie jest około 10-15%. Tym samym tworzą oni
de facto partię rejtanowską, spełniając w Sejmie rolę
Tadeusza Rejtana, tzn. rzucając się, co rusz, pod nogi
rządzącym bolszewikom, którzy ich ignorują i
lekceważą. Wpływu na wydarzenia, oprócz
spektakularnych wystąpień publicznych, nie mają
żadnego. Tylko codzienne rejtanowskie theatrum!
Są to osoby z gruntu cyniczne, bo domykają System jako „odźwierni” Systemu, jako „lokaje” w tym
Systemie, dość hojnie wynagradzani, za odgrywanie swojej roli tj. za „zagospodarowanie” tej części
elektoratu, który w efekcie ma swoich reprezentantów w „Sejmie” ale bez mocy sprawczej, a wyłącznie z
mocą kontestacyjną (teatralną).

Jest to koncesjonowana opozycja, która intensywnie zagospodarowuje najbardziej wartościowy elektorat w
Polsce łudząc go, że w kolejnych wyborach coś się zmieni na lepsze.
Opozycja ta nie walczy z Systemem ale wręcz go wzmacnia, poprzez zwiększanie frekwencji wyborczej i
poprzez fasadową, teatralną reprezentację.

Kolejnymi figurantami są liderzy kanapowych partii politycznych i ugrupowań, które nie negują Ordynacji
Wyborczej Bolszewii i namawiają swoich zwolenników do organizowania się w partie, ugrupowania a
następnie podczas wyborów bolszewickich dają hasło do szarży ułańskiej z szablami na czołgi.

Fatalną

rolę odgrywają tzw. „media narodowe”, które pozwalają przede wszystkim... lamentować

zapraszanym gościom.
Wspierają jednocześnie koncesjonowaną opozycję – „Konfederację”, utrwalając System, pod pozorem walki z
nim.

Robert Bąkiewicz – szef Marszu Niepodległości, kultywuje tzw. „Marsz Niepodległości 11 listopada” na
pamiątkę przyjazdu Józefa Piłsudskiego z Berlina do Warszawy, pociągiem składającym się z lokomotywy i
jednego ekskluzywnego wagonu (modus operandi kolegi J.Piłsudskiego - W.I.Lenina), którym przybył do
Warszawy w dniu 10 listopada 1918 roku Józef Piłsudski, jakby przewidując, że w dniu następnym tj. 11
listopada 1918 roku, zawarty zostanie rozejm... w Campiegne (de facto zostanie zakończona I Wojna
Światowa).
Co za wyczucie polityczne! (żart).
Wszystko zostało przez zagrożoną Republikę Weimarską z góry zaplanowane!
To co 11 listopada 1918 roku zrobił w Warszawie Józef Piłsudski (bezkrwawe obalenie Rady Regencyjnej)
można porównać tylko do dwóch cudów Domu Brandenburskiego lat 1759 i 1762.
Vide: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cud_domu_brandenburskiego
Dokonał się Trzeci Cud Domu Brandenburskiego, który Robert Bąkiewicz z „narodowcami” i nieświadomymi
Polakami, corocznie świętuje. De facto świętuje długofalowe zwycięstwo Niemiec!

W dniu 11 listopada 1918 roku, zawarty został rozejm w Campiegne i jednocześnie w tym samym dniu
nastąpiło, poprzez zamach stanu, obalenie Rady Regencyjnej w Polsce (jakby detronizacja Króla Polski)

dokonane przez Józefa Piłsudskiego, który walnie przyczynił się do uratowania Weimarskich Niemiec od
totalnej klęski i być może od zniknięcia Niemiec z mapy politycznej Europy.
W tym dniu zapobieżono jednoczesnej inwazji na Niemcy „Błękitnej Armii” Józefa Hallera, od strony Francji,
oraz „Białej Armii” Józefa Dowbor-Muśnickiego, od strony Wielkopolski, która miała nastąpić 14 września
1918 roku.
Jaki byłby rezultat tej inwazji zdeterminowanych Polaków z dwóch stron?
Zapewne niekorzystny dla Niemiec, skoro Niemcy zaproponowali rozejm, zamieniony następnie w kapitulację!

Józef Piłsudski, jako oficjalny, od 11 listopada 1918 roku, naczelny wódz Armii Polskiej, nie zgodził się na
atak Polski na Niemcy od Wschodu. To prawdopodobnie przesądziło o podpisaniu rozejmu Francji z
Niemcami przez Marszałka Focha.
Ani Francja, ani Wielka Brytania, ani USA nie chciały Polski od Renu (Łaby, Odry) do Dniepru. Mocarstwa
te nie wyobrażały sobie Europy bez silnych Niemiec. Tym samym, przygotowały grunt pod II Wojnę
Światową, podobnie jak uczyniono to w 1945 roku, przygotowując grunt do kolejnej wojny.
Jak pamiętamy, Józef Haller ze swoją „Błękitną Armią” zostaje poprzez rozejm w Campiegne powstrzymany
od ataku na Niemcy, i trafia z „Błękitną Armią” pociągami (osobno żołnierze, osobno uzbrojenie) do Polski,
odzyskując następnie dla Polski fragment Pomorza Gdańskiego (o wielkim znaczeniu gospodarczym – port w
Gdyni), a Dobwor-Muśnicki, w styczniu 1919 roku odzyskuje wraz z Ignacym Janem Paderewskim dla
odradzającego się państwa polskiego Wielkopolskę, poprzez wywołaną wojnę z Niemcami, nazywaną błędnie,
Naszym zdaniem, „Powstaniem Wielkopolskim”.

W dniu 16 stycznia 1919 roku, dokładnie 103 lata temu, Ignacy Jan Paderewski, zostaje BEZPARTYJNYM
Premierem Polski. Szybko orientuje się, że nie stoją za nim resorty siłowe, oddane wcześniej Piłsudskiemu i
jednocześnie wie, że Piłsudski szykuje Polsce jakobińską Konstytucję Marcową A.D.1921 skopiowaną z Francji,
odrzucającą całkowicie monarchizm, odrzucającej uznanie szlachectwa, odrzucającej ziemiaństwo, odrzucającej
samorządność sejmikową na rzecz partii politycznych, czyli szykuje Konstytucję z ustrojem całkowicie obcym
polskiej tradycji ustrojowej.

To, co nie udało się Naczelnikowi Kościuszce w1794 roku, udało się Naczelnikowi Józefowi Piłsudskiemu
127 lat później tj. w roku 1921. Utworzono masońską Republikę Polską.
W Polsce A.D.1921 zatriumfował jakobinizm, przekształcony następnie w narodowy socjalizm, a de facto w
bolszewizm – komunizm.

Wygrana Bitwa Warszawska w 1920 roku z rosyjskimi bolszewikami spowodowała korektę w budowaniu
socjalizmu w Polsce, stornowaną zamachem majowym Piłsudskiego w roku 1926 i kontynuowaniem
narodowego socjalizmu pod fasadową kontrolą parlamentu.
Ustrój ten kosztował życie 11 mln Polaków, podczas II Wojny Światowej i podbój Polski przez sowiecki
bolszewizm - komunizm.

Obecny ustrój „III RP” bazuje na konstrukcie ustrojowym Piłsudskiego, czyli na budowaniu narodowego
socjalizmu.

RZECZYWISTE EFEKTY RZĄDÓW „III RP”

Mimo ogromnych pieniędzy wpompowanych w resort sądownictwa, w Polsce A.D.2022 SPRAWIEDLIWOŚCI
jest jak na lekarstwo.
A jak mawiał Grzegorz Wielki papież – państwo bez sprawiedliwości jest bandą złodziei.

Mimo ogromnych pieniędzy wpompowanych w służbę zdrowia, w Polsce A.D.2022 ZDROWIA jest jak na
lekarstwo.

Mimo ogromnych pieniędzy przeznaczonych na wsparcie rodziny, w Polsce A.D.2022 notuje się poważny
ujemny przyrost naturalny, zagrażający egzystencji Narodu Polskiego.
Ilość rozwodów i separacji jest zatrważająca!
Śluby zaczynają być rzadkością. Modne są wolne związki – konkubinaty!
Konwencja Istambulska o gender, skutecznie niszczy polską rodzinę!

Mimo ogromnych pieniędzy przeznaczonych na edukację, w Polsce A.D.2022 EDUKACJA I WYCHOWANIE
PUBLICZNE stoi pod psem.

Mimo

bardzo wysokich podatków, w Polsce A.D.2022 notuje się kolejny z rzędu deficyt budżetowy.

zagrażający bankructwem Polski.
Rządzący nie potrafią rządzić bez długu!

Mimo ogromnych pieniędzy przeznaczonych na wojsko, w Polsce A.D.2022 armia jest „kieszonkowa” i nie
jest zdolna obronić Polski i Polaków w konflikcie zbrojnym.
Polska nie ma floty wojennej.
Strategia obrony Polski opiera się na podobnym sojuszu wojskowym jak w 1939 roku.
Polacy są najbardziej rozbrojonym narodem na świecie!

Mimo ogromnych pieniędzy przeznaczonych na energetykę, w Polsce A.D.2022 ceny energii są bardzo
wysokie.

Etc.
Rodzi się pytanie: po co takiemu państwu płacić podatki, skoro nie rozwiązuje ono żadnego problemu
społecznego, rangi fundamentalnej.
Mamy złe stosunki z wszystkimi sąsiadami.
Inne państwa traktują Polskę jak przedmiot, a nie jak podmiot.
Rządzą nami najemnicy – dzierżawcy, którzy w przypadku konfliktu rozpierzchną się na wszystkie strony
Świata.

Hierarchowie

wyżsi kościoła katolickiego – zwolennicy in gremio modernizmu - zniszczyli (zatruli)

chrześcijańskiego ducha polskiego, a z niedzielnej Mszy św. uczynili warsztaty teologiczne „Od katolicyzmu
do protestantyzmu i ateizmu”.
Nie ma w kościele zachowanej Powagi Majestatu Jezusa jako Króla, nie ma szacunku do hostii, rozdawanej
byle gdzie i byle jak.
Tabernakula (Jezusa – Boga) w katedrach z ołtarzy przeniesiono do kaplic bocznych. Przy ołtarzach
postawiono fotele dla celebransów!

Mimo tak tragicznej sytuacji nie popadajmy w panikę!
Nie po to zostaliśmy w 2016 roku Królem elektem, by narzekać i panikować!

APAGE, SATANAS!

Konsekwentnie

uświadamiamy rdzennych i szlachetnych Polaków o prawdziwej sytuacji i prawdziwym

zagrożeniu.

BOLSZEWIA JEST NAGA!

Musimy zechcieć, a szczególnie, muszą zechcieć, warstwy świadome – współczesne elity – zmienić obecny
stan rzeczy.
Musimy przegonić, jak w 1920 roku bolszewików z Polski i utworzyć królewski ustrój państwa a następnie
bronić go, by Światowa Masoneria już więcej nas nie pokonała.
Oczywiście, nie zrobimy tego bez Boga i Maryi!
Oprócz modlitw wstawienniczych, musimy jednak wykazać się determinacją w walce z Bolszewią.
Szczególną rolę pełni tu klasa średnia, na którą Bolszewia wydała wyrok śmierci.

Przedsiębiorcy!

Nie wspierajcie duchowo, politycznie i finansowo Bolszewii oraz innych oszustów politycznych!
Skoro

już w teorii tzw. „Konfederacja” nigdy nie osiągnie lepszego wyniku jak 10% w wyborach

bolszewickich, to po co marnować czas i pieniądze, na wspieranie partii rejtanowskiej, która, co prawda,
jest widowiskowa, ale kompletnie nieskuteczna.

Proponujemy zaangażować się popieranie królewskiego ruchu sejmikowego na szczeblu samorządu.
Wszyscy do jednego Koła Sejmikowego, zrzuciwszy wcześniej smycz partyjną, czy jakiegokolwiek ugrupowania.
W Kole Sejmikowym mamy reprezentować mieszkańców danej Ziemi, Osiedla, Miasta, a nie partię, czy
stowarzyszenie.
Z Koła Sejmikowego winni być rugowani wszelcy ludzie na cudzej smyczy, ludzie zindoktrynowani, którzy
chcą reprezentować jakąś ideologię, poglądy szefa partii, ugrupowania, a nie chcą reprezentować interesów
konkretnej Ziemi, z której się wywodzą lub na której mieszkają.
Trzeba rugować z Koła Sejmikowego wszelkiej maści przybłędy polityczne. Nie jesteś mieszkańcem danej
Ziemi od pokoleń – won!

Widzimy „Sejm” na Wiejskiej (raczej kongres partii politycznych). Widzimy tam „Posłów” „PiS”, „PO”,
„PSL” ale nie widzimy żadnego prawdziwego Posła naszej Ziemi.
„Posłowie” z Wiejskiej reprezentują interesy partii politycznych – swych mocodawców trzymających smycz, a
nie interesy Polski i Polaków.
Skoro ten „Sejm” pełniąc funkcję kontrolną pozwolił Rządowi na zamordowanie ponad 100.000 Polaków, to
jak może liczyć na dalsze zaufanie Polaków!
Jest to wyraźnie antypolski „Sejm”, na podobieństwo antypolskich „Sejmów Rozbiorowych” z lat 1772-1775 i
1793.
Nie liczmy jednak, że wybory parlamentarne, w masońskim rycie bolszewckim coś zmienią!
Wręcz przeciwnie!
Już tupią nóżkami folksdojcze, a z nimi ekstrema bolszewicka!
Musimy, więc zorganizować się ustrojowo inaczej, tj. według własnego, historycznego, słowiańskiego rytu,
w postaci Sejmików Ziemskich różnego szczebla, z królewskim Sejmem Walnym na czele.
Polska dla rdzennych Polaków!

ZAŁOŻENIA USTROJOWE
POSTBOLSZEWICKIEJ POLSKI

Samorządy wszelkiego szczebla będą nadzorowane przez odpowiednie Sejmiki (Wiece).
Na szczeblu województwa będzie działał Sejm Wojewódzki zamiast Sejmiku Wojewódzkiego.
Podstawowym

organem samorządu Królestwa Polskiego-Lehii, będzie Sejmik Powiatowy oraz jego

reprezentant w postaci Rady Powiatu.

Rada Powiatu (docelowo Sejmik Powiatowy) będzie wybierała jawnie, większością 75% głosów, Starostę
Powiatowego oraz Przedstawicieli Powiatu na:
❖ Sejmiki wyższego szczebla (Prowincjonalne, Generalne),
❖ Deputatów na Sejm Wojewódzki,
❖ Posłów na Sejm Walny.

Nie będzie wyborów powszechnych do samorządów powiatowych i ponad powiatowych, na rzecz wyborów
elektorskich.

Wybory powszechne (udzielanie absolutorium i skwitowania) będą corocznie do gmin i sołectw.
Rada Gminy, Miasta będzie wybierana w wyborach powszechnych, jawnie, większością 75% głosów.
Podobnie: Wójt, Burmistrz, Kasztelan (w miejsce obecnego Prezydenta Miasta).

Wybory samorządowe do gmin i sołectw będą coroczne (jawne) w konkretnych dniach:
❖ 14 luty – absolutorium i skwitowanie dla przedstawiciela osiedla, gminy, sołectwa na
odpowiednim Sejmiku Osiedlowym, Gminnym lub Wiecu Wiejskim.
❖ 18 sierpnia – wybór wakującego przedstawiciela osiedla, gminy, sołectwa na odpowiednim
Sejmiku Osiedlowym, Gminnym lub Wiecu Wiejskim. Nie ma oficjalnej listy kandydatów. Każdy
może oddać głos na dowolnego mieszkańca: Osiedla, Gminy lub Wsi.

Senat będzie składał się z:
❖
❖
❖
❖

przedstawicieli
przedstawicieli
przedstawicieli
przedstawicieli

Sejmów Wojewódzkich (po 3),
Prezydenta (13),
V-ce Prezydenta (13),
Króla (26).

Senat i Izba Poselska (Zgromadzenie Narodowe) oraz Król będą obierać Prezydenta na 7-letnią kadencję.
Ilość kadencji nieograniczona.

Senat i Izba Poselska (Zgromadzenie Narodowe) oraz Król będą obierać V-ce Prezydenta na 10-letnią
kadencję.
Ilość kadencji nieograniczona.

Każdy Urzędnik, włącznie z królem, kończy urzędowanie z ukończeniem 75 lat.
Urzędowanie każdego Urzędnika, włącznie z królem, może być przedłużane, co dwa lata, nie dłużej jak do
ukończenia 85 lat.

Król i Królowa wyznaczają zgodnie następcę (vivente rege).
Gdy Król jest wdowcem lub kawalerem wyznaczenie następcy (vivente rege) dokonuje Król z Radą Stanu.
Sukcesja królewska jest oparta na zasadzie monarchii dziedzicznej.
Następca tronu winien być traktowany jak V-ce Król.
Nie istnieje interregnum!
Umarł (odszedł) Król – Niech żyje Król!

Zmiana Dynastii Panującej – Rodziny Panującej, może nastąpić po upływie, co najmniej 100 lat, chyba że
Przedstawiciel Dynastii wyraźnie sprzeniewierzy się Narodowi.
O zmianie Dynastii Panującej może zdecydować wyłącznie Naród zdecydowaną większością głosów (75%+)
w głosowaniu jawnym!
Głosowanie takie może się odbywać nie częściej, jak co 100 lat.

SPOSOBY ZMIANY USTROJU
PLAN „A”
Plan „A” przewiduje budowę alter państwa (państwa równoległego).
Robimy to od 2014 roku tj. od Sejmu Walnego w Niepołomicach - 4-5 października A.D.2014.

PLAN „B”
Plan „B” przewiduje metodę konwergencji tj. przekształcenie ustroju „III RP” w Najjaśniejszą Rzeczpospolitą
Królestwa Polskiego-Lehii.
Robimy to nieustannie.

Oba plany nie wykluczają się i mogą być realizowane równolegle.

PLAN “C”
Plan „C” – deus ex machina.
Nieoczekiwane wydarzenia np. powszechny sprzeciw obywatelski, wojna, itp.
Generalnie, realizacja Planu „A“ i „B” przeplata się Bożym Planem, który możemy określić jako Plan „C”.

W ramach Planu „A” i „B” budujemy świadomość życia sejmikowego oraz prawdziwej, a nie fasadowej
samorządności.
Staramy się pozyskać do współpracy Starostów Generalnych poszczególnych Województw, których zadaniem
jest nominacja Marszałków Wojewódzkich, Prowincjonalnych oraz Powiatowych.
Staramy się również pozyskać do współpracy obecnych Starostów Powiatowych ale rezultaty tych wysiłków
są marne!
Obecny samorząd powiatowy kolaboruje z Bolszewią!

W ostatnim czasie nominowaliśmy J.W. Dariusza Łaska h. Korab na Starostę Generalnego Ziemi Rawskiej
(Łódzkiej), Mazowieckiej oraz Ziemi Staropolskiej (Świętokrzyskiej) w celu nominacji Marszałków
Wojewódzkich, Prowincjonalnych oraz Powiatowych.

Nominacja oznacza, danie szansy konkretnej osobie.
Osoba nominowana znajduje się jakby w okresie próbnym.
Po okresie próbnym następuje Desygnacja, czyli faktyczne osadzenie na Urzędzie.
Pomiędzy Nominacją a Desygnacją, Nominat powinien odnieść pewien wymierny sukces polityczny,
Przede wszystkim powinien być pewnym, że chce być na Urzędzie oraz winien podpisać lub, co najmniej
zaakceptować „pacta conventa”.
My sami jako Król jesteśmy na okresie próbnym jako „Król elekt”. Trwa to już 6 lat.
Na koronację winniśmy zasłużyć!
Podobnie jest z Nominatami, którzy na Desygnacje winni sobie zasłużyć!

Oczekujemy od J.W. Dariusza Łaska konkretnych efektów w ciągu kilku miesięcy, nie dłużej niż w ciągu
roku. W innym przypadku Nominacja zostanie anulowana, poprzez złożenie Nominata z Urzędu (negatywne
zakończenie okresu próbnego).
Naszym zdaniem jest to oferta uczciwa.
Oceniamy Nominata po owocach.

Sukcesem J.W. Dariusza Łaska będzie przedstawienie do nominacji i do Naszej królewskiej akceptacji, co
najmniej jednego Marszałka Województwa, kilku Marszałków Prowincjonalnych i kilkunastu Marszałków
Powiatowych.
Zapraszamy do współpracy zacnych Polaków, na wakujących Urzędach Starosty Generalnego Wojeództwa.

W najbliższym czasie, w ramach Planu „B” winniśmy rozstrzygnąć:
❖ czy weźmiemy udział w Wyborach Parlamentarnych III RP do Sejmu i Senatu?
❖ czy weźmiemy udział w Wyborach Samorządowych III RP?
Nasze zdanie na dziś, to próba wystartowania do Senatu „III RP” z kilku Okręgów i wprowadzenie do
bolszewickiego Senatu od 1 do 5 Senatorów.
W Wyborach Samorządowych winniśmy skoncentrować się na Liście Ogólnopolskiej do Rad Powiatów.

Powinniśmy

cyklicznie organizować KONFERENCJE USTROJOWE, promując ustrój demokracji królewskiej

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii.
Problemem jest znaczna indoktrynacja Polaków w kierunku partii politycznej i jedynie „słusznego” ustroju
jakim jest pseudo demokracja „III RP”.
Wiele osób z tego syndromu zniewolonego umysłu nie potrafi się do końca życia wyzwolić.
Organizowanie się w ten sposób, de facto wzmacnia obecny ustrój oligarchii partyjnej, a co najmniej go
utrwala.
Niestety, z takimi osobami Nam nie po drodze!

Według oficjalnych danych „Wydziału Ludnościowego Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych
ONZ” opublikowanych w 2017 roku („Do Rzeczy” Nr 2/2022) prognoza stanu ludności na Świecie, na 2100
rok, jest najgorsza dla Słowiańszczyzny, która systematycznie wyludnia się.

Wyraźnie widać, że organizacja życia społecznego Słowiańszczyzny, w postaci narzuconego nam ustroju
oligarchii partyjnej (demokracji liberalnej) prowadzi bez wojen, do całkowitej depopulacji Słowiańszczyzny.
To nie „szczepionki” nas wyludnią ale obecna organizacja życia społecznego!
„Szczepionki” mogą, co najwyżej ten tragiczny proces przyśpieszyć!

Mamy, więc, jako Słowianie zadanie: albo się zorganizować na sposób słowiański

(wiecowy) z kultem

rodziny, a nie mamony albo zginąć!
Albo powrócimy do ustroju wiecowego albo wyginiemy w ustroju oligarchii partyjnej.

Nie jest to, więc wybór pomiędzy dobrym a lepszym ustrojem, ale wybór pomiędzy ustrojem destrukcyjnym
a ustrojem zapewniającym przetrwanie plemienia.
Już obecnie, w roku 2022, jako Słowianie, jesteśmy ginącym plemieniem, na podobieństwo Indian
amerykańskich czy aborygenów australijskich.
Wyraźnie dzieje się to na skutek interwencji obcych i wrogich nam, Słowianom, plemionom i nacjom,
ponieważ jak mało, kto, Słowianie stawiali na rodzinę i jej rozwój.
Dlaczego, więc nagle zatraciliśmy własną tożsamość kulturową?
Czy nie dlatego, że rządzą nami obcy, nie-Słowianie?
Odpowiedź jest więcej niż oczywista ale pojawia się pytanie: jak z tej depopulacyjnej okupacji wyrwać się?
Przede wszystkim musimy mieć konkretny cel: chrześcijańskie królestwo.
Następnie musimy wszelkie nasze działanie temu celowi podporządkować, a nie liczyć na to, że królestwo
to, samo się zbuduje w myśl modlitwy: „Przyjdź królestwo Twoje!”.
By tak się stało musimy w codziennym działaniu:
❖ przestać wspierać okupacyjny, depopulacyjny ustrój „III RP”,
❖ wspierać ustrój Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii.
Po to mamy rozum, aby zdawać sobie sprawę z tego, co wzmacnia „III RP” a co ten ustrój osłabia
i jednocześnie co wzmacnia Królestwo Polskie-Lehii, a co je osłabia.

Nie jakieś, kolejne, narodowe powstanie, ale organiczna praca, demontująca dzień po dniu śmiertelnie wrogi
nam ustrój „III RP” i jednocześnie budująca Królestwo Polskie-Lehii, pozwoli nam zmienić obecną sytuację.

Mając

świadomość, do czego dążymy, jesteśmy w stanie jako Naród Polski wyrwać się z okowów

masońskiego ustroju „III RP” i wyzwolić się z „cywilizacji śmierci” na rzecz „cywilizacji życia”.
Naszym zadaniem, jako Króla elekta, jest patronowanie i błogosławienie, wszelkim działaniom prokrólewskim
i antybolszewickim.

Wiemy

z historii, z czasów rozbicia dzielnicowego lat 1138-1320, jak trudno było Władysławowi

Łokietkowi zjednoczyć ponownie Ziemie Polskie w Królestwo Polskie.
Pamiętamy nieudane próby Leszka Białego, Przemysła II i innych.
Obecnie mamy rozbicie partyjne Polski i rządzenie Polską przez kolejnych, od Tadeusza Kościuszki poprzez
Józefa Piłsudskiego, Naczelników Państwa, de facto namiestników Rządu Światowego (Światowej Masonerii).

Pandemia, czy raczej pseudopandemia zdemaskowała rządy „III RP”, że są w pełni na usługach Rządu
Światowego, że są wyłącznie podwykonawcami.
Te antypolskie rządy „mengelistów” w okresie 2020-2021 kosztowały życie ponad 100 tyś. Polaków!

Nie „Nowy Ład” Morawieckiego, usiłującego zasłonić tragiczną prawdę o antypolskich rządach ale „Nowy
Ustrój Polski”, może spowodować, by więcej, taka sytuacja, się nie powtórzyła.

Obecna sytuacja jest bardzo niebezpieczna, bo za plecami Morawieckiego, czai się Tusk, który jest gotów
do jeszcze większego „przykręcania śruby” Polakom.
Czyli w sytuacji przetasowania (pseudowyborów), w ramach „III RP” Polacy trafią z „deszczu pod rynnę”.
Dość tej demokracji „III RP”!
Czas na transformację ustrojową w Królestwo Polskie-Lehii!
Mamy ambicję by Polska była Wielka!

Chcemy, by Królestwo Polskie-Lehii było częścią Unii Sarmackiej (Unii Słowiańskiej) zbliżonej do koncepcji
Ignacego Jana Paderewskiego (Memoriał Ignacego Jana Paderewskiego do T.W. Wilsona).
UNIA SARMACKA winna składać się z: Królestwa Polskiego, Księstwa Litewskiego, Księstwa Estońskiego,
Księstwa Łotewskiego, Księstwa Poleskiego (Biała Ruś), Księstwa Ruskiego (Ukraina), Księstwa Mołdawskiego z
możliwością rozszerzenia się na Słowiańszczyznę Południową.
W Unii Sarmackiej winno obowiązywać poszanowanie odrębności kulturowej i religijnej, odrębne parlamenty
ale wspólnota gospodarcza i handlowa, zniesienie granic, wolność przemieszczania się, ochrona inwestycji,
solidarność na wypadek zagrożenia (sojusz militarny).
UNIA EUROPEJSKA winna przekształcić się lub być nazywaną zgodnie z rzeczywistością UNIĄ ANGLOSASKĄ
(oczywiście bez Polski) ale z USA, Kanadą i Australią.
ROSJA winna zorganizować się w UNIĘ EURO-AZJATYCKĄ (SARMATIA ASIATICA).
UNIA SARMACKA (SARMATIA EUROPEA) winna gospodarczo współpracować z Rosją (UNIĄ SARMATO-AZJATYCKĄ),
Europą Zachodnią, USA (UNIĄ ANGLOSASKĄ) i ostrożnie z Chinami.
Z wszystkimi na zasadzie partnerstwa i wzajemności.
Kto ma lepszy pomysł na przyszłość Polski, niech go pisemnie przedstawi!
Sursum Corda!
Laudetur Jesus Christus!

Dano 16 stycznia A.D.2022 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej-Lehii; w Siódmym Roku
Naszego Panowania.

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae-Lehiae
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