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Wzorując

się na Doktrynie Monroe'a z 2 grudnia 1823 roku niniejszym

postanawiamy, co następuje.
Z dniem dzisiejszym Ziemie Korony Królestwa Polskiego nie mogą być terenem
kolonizacji ani ekspansji politycznej

państw

i narodów

trzecich,

tak

europejskich, jak spoza Europy.
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Każda ingerencja w wewnętrzne sprawy Królestwa Polskiego nosząca
znamiona próby kolonizacji Ziemi Królestwa Polskiego lub uzyskania wpływów
politycznych na Ziemi Królestwa Polskiego dokonywania w imieniu państw,
narodów trzecich oraz organizacji tajnych lub jawnych spoza Ziemi Korony
Królestwa Polskiego będzie uznana za casus belli, z wszelkimi tego
konsekwencjami.
Wszystkich rdzennych Polaków prosimy o zbieranie informacji na powyższy
temat.
Wzywamy rdzennych Polaków do bycia w gotowości w obronie naszych
odwiecznych Ziem i praw oraz do wyzwolenia się spod okupacji masońskich
rządów - kolonizatorów.
Rządy III RP bankrutują na podobieństwo okupacyjnych rządów PRL. Nie
pozwólmy na instalację przez obcych kolejnych rządów okupacyjnych w celu
dalszej kolonizacji Polski.
Wstańmy z kolan!
Tylko Królestwo Polskie z Sejmem Walnym i Sejmikami Ziemskimi może uzdrowić
sytuację!
Żadnych tajnych lóż vel jawnych partii politycznych na Ziemi Królestwa
Polskiego!
Poprzez próbę dalszej kolonizacji Ziem Królestwa Polskiego rozumiemy przede
wszystkim korzystanie z przywilejów podatkowych nadanych przez masońskie
władze okupacyjne III RP, niższe uposażanie polskich pracowników niż wynika
to z godziwych stawek, przejmowanie firm na Ziemi Korony Polskiej w
niecnych zamiarach itp.
Jednocześnie informujemy, że władza III RP jest władzą uzurpatorską,
realizującą na Ziemi Korony Polskiej interesy obce, najczęściej interesy
kolonizatorów. Z tego też powodu współpraca z tą władzą będzie uznawana
przez Królestwo Polskie jako kolaboracja z władzą okupacyjną o charakterze
okupanta - kolonizatora, z wszelkimi tego konsekwencjami.
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Apelujemy do państw i narodów, tajnych i jawnych organizacji oraz do osób
lub zespołu osób, by zaprzestały procederu kolonizowania Polski, jej podboju
ekonomicznego i politycznego.

Rdzennych Polaków prosimy o ewidencję tego typu prób!

Królestwo Polskie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej zakreślając na Sejmie Walnym
w Baranowie Sandomierskim swoje interesy ekonomiczne i polityczne od Łaby
do Dniepru i od Bałtyku do Karpat dąży do jak najszybszego wyzwolenia Polski
i Polaków spod okupacji władz narzuconych nam bezprawnymi Traktatami.

Traktaty z Teheranu, Jałty i Poczdamu, w żaden sposób nie mogą dotyczyć
nas jako Królestwo Polskie.

Traktaty powyższe ustanowiły na Ziemi Korony Polskiej, w sposób całkowicie
bezprawny w myśl prawa międzynarodowego, okupacyjne władze "polskie",
białoruskie, ukraińskie i litewskie.

Punktem odniesienia do odrodzenia Królestwa Polskiego są nielegalne
Traktaty rozbiorowe Ziem Korony Królestwa Polskiego z 1772 roku, z 1793 roku, z
1795 roku, z 1815 roku; Traktat Wersalski z 1919 roku i wspomniane wyżej
Traktaty z 1943 roku (Teheran), z 1945 roku (Jałta, Poczdam), które trzeba
pilnie zrewidować.

Królestwo Polskie apeluje do sąsiadów, do państw europejskich i do
mocarstw: USA, Rosja, Chiny oraz innych państw aby poprzez Konwencję
Międzynarodową w Gdańsku-Oliwie ucywilizowały sytuacje w Centralnej
Europie i na świecie z korzyścią dla wszystkich ale respektując prawa Korony
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Królestwa Polskiego (Wenedów) do własnych, odwiecznych Ziem, własnych
praw i zwyczajów.

Sugerujemy remonarchizację Europy, USA i Rosji; odejście od zgubnej i
destrukcyjnej demokracji partyjnej na rzecz dynastycznych rządów Cesarstw,
Królestw i Księstw pod kontrolą parlamentów oraz sejmików ziemskich (duża
samorządność i autonomia regionów).

Europa powinna być podzielona na trzy Cesarstwa:
- Zachodnie z tradycją Cesarstwa Rzymskiego,
- Centralne z tradycją Cesarstwa Wenedów,
- Wschodnie z tradycją Cesarstwa Rosji.

My

jako

Królestwo

Polskie

aspirujemy

do

roli

Cesarstwa

Wenedów

obejmującego obecne państwa słowiańskie Europy Centralnej zjednoczone
w Rzeczpospolitą Wielu Narodów (państw).

Rdzenni Polacy!
Sursum Corda!

Wszyscy jak jeden pilnujmy aby po upadku III RP obcy nie zamontowali nam
kolejnego masońskiego okrągłego stołu i kolejnych rządów-kolonizatorów.
Brońmy wiary w Jezusa Chrystusa!
Brońmy Królestwa Polskiego!
Brońmy Króla!
Przegońmy z Polski masonów i zdrajców dumnego Narodu polskiego!
Przegońmy z Polski loże masońskie vel partie polityczne!
Polska dla Polaków zorganizowana w Królestwo Polskie!
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Niech tak się stanie!
Tak nam dopomóż Bóg i wszyscy Święci!

Dano 2 grudnia A.D. 2016 roku w Myszkowie na Ziemi Korony Polskiej
W pierwszym roku naszego panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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