
EDYKT KRÓLEWSKI O CAŁKOWITYM ZAKAZIE MODYFIKACJI GENETYCZNYCH LUDZI, ZWIERZĄT I ROŚLIN z 21 listopada A.D.2020 

 
Strona 1 

 

 

      
B Ó G  K R Ó L  M I Ł O Ś Ć  H O N O R  O J C Z Y Z N A  

W I A R A  O J C Z Y Z N A  T R A D Y C J A  S Z L A C H E T N O Ś Ć  W O L N O Ś Ć  

„Victoria in Jesu Christo”   

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.  
Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot 

Antistites & Archiepiscopos numerare licet.” 
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Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże! 
Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste! 
Szlachetni!  
Lachy, Lechy, Lehici, Wenedowie, Sarmaci, Polachy, Polacy! 
Laudetur Jesus Christus! 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica! 

 
Boże! Podaruj Polsce-Lehii pokój i połam strzały naszych wrogów! 

 

 
 
Patron dnia: Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. 
 
† Modlitwa 
 

Wszechmogący Boże, składamy Ci Ofiarę uwielbienia, z radością oddając cześć Rodzicielce Twojego 
Syna,  spraw, aby przez Najświętszą Ofiarę *wzrastała w nas łaska wiecznego odkupienia. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. 
 

Liturgia Słowa na 21 listopada A.D.2020: 

EWANGELIA  Łk 20, 27-40 
Uduchowione życie zmartwychwstałych 
 
† Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

https://brewiarz.pl/xi_20/2111p/czyt.php3#top
https://brewiarz.pl/xi_20/2111p/czyt.php3#komentarze
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Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go 
w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był 
bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu 
braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie 
zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu, więc którego z nich będzie żoną? 
Wszyscy siedmiu, bowiem mieli ją za żonę».  

Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani 
zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za 
mąż wychodzić. Już, bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc 
uczestnikami zmartwychwstania.  

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana 
nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; 
wszyscy bowiem dla Niego żyją».  

Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: «Nauczycielu, dobrze powiedziałeś». I już o nic nie śmieli 
Go pytać. 
 
Oto słowo Pańskie. 
 

W imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W imię Boga Ojca w Trójcy Jedynego. Amen.  

My, Leh XI Wojciech Edward I de domo Leszczyński, z Bożej łaski Król Elekt Polski-Lehii 

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Lechitów, Sarmatów, Wenedów, Wandalów; Wielki 
Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, 
Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski, Łużycki, Wenedyjski, Wielecki, Miśnieński, Milicki, Lutycki, 
Wielecki, Obotrycki; Książę Lotaryngii i Barrois, Książę Bari i Rossano; Pan i Dziedzic Lehii, Rusi, Ziemi 
Królewieckiej, etc., etc., zgłaszający Pretensje do Królestwa Jerozolimy (dziedzictwo Bony Sforza - żony 
Zygmunta I Starego, wniesione do Królestwa Polskiego), zgłaszający Pretensje do Ziem zakupionych lub 
otrzymanych przez Polaków w XVIII i XIX wieku w Teksasie (szczególnie przez Leopolda Moczygembę), 
zgłaszający Pretensje do Wielkiej Luizjany (należącej wcześniej do Królestwa Francji za panowania Ludwika 
XV oraz Marii Leszczyńskiej), wszem wobec i każdemu z osobna, komu to wiedzieć należy, osobliwie 
Wielebnym w Bogu, Jaśnie Wielmożnym, Wielmożnym, Urodzonym, Senatorom, Dygnitarzom, Urzędnikom i 
wszystkiemu Rycerstwu, tudzież Hetmanom, Regimentarzom, etc., Uprzejmie i Wiernie Nam asystującym z 
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Bożą Łaską Królewską, ale też wszystkim szlachetnym Polakom, którym los Ojczyzny leży na sercu, a także 
rządzącym obecnie w formule okupacyjnej tj. przedstawicielom władzy III RP, przedkładamy niniejszy  

EEEDDDYYYKKKTTT      
ooo   cccaaałłłkkkooowwwiiitttyyymmm   zzzaaakkkaaazzziiieee   

ssszzztttuuuccczzznnneeejjj      
mmmooodddyyyfffiiikkkaaacccjjjiii   gggeeennneeetttyyyccczzznnneeejjj   rrrooośśśllliiinnn,,,   zzzwwwiiieeerrrzzząąąttt   iii   llluuudddzzziii      

ooorrraaazzz   ooo   cccaaałłłkkkooowwwiiitttyyymmm   zzzaaakkkaaazzziiieee   wwwppprrrooowwwaaadddzzzaaannniiiaaa   dddooo   ooorrrgggaaannniiizzzmmmóóówww   llluuudddzzziii      
ccchhhiiipppóóówww,,,   bbbiiioooccchhhiiipppóóówww,,,   nnnaaannnoooccchhhiiipppóóówww...   

Celem niniejszego Edyktu jest: 
 Obrona Świata Przyrody. 
 Obrona roślin, zwierząt i ludzi w ich naturalnej (Bożej) postaci. 
 Zapobieżenie „produkcji” ludzi genetycznie modyfikowanych. 
 Zapobieżenie ludobójstwu Polaków, Słowian lub co najmniej zapobieżenie ograniczenia ich 

zdolności intelektualnych, manualnych i innych.   
 Zapobieżeniu wynaturzeniom, a w konsekwencji wymarciu naturalnych gatunków roślin, zwierząt 

i ludzi.  
 Zapobieżenie globalnej i lokalnej kontroli ludności, społeczeństw i narodów. 
 Zapobieżenie chemicznemu, biologicznemu, biotechnologicznemu, chemiotechnologicznemu, 

biochemiotechnologicznemu, elektronicznemu, cybernetycznemu, informatycznemu ludobójstwu! 
 

Jasnym się staje, że okupacyjna władza chazaro-bolszewicka (dalej Bolszewia), narzucona Polakom w 

1944 roku, po II Wojnie Światowej, podjęła się w roku 2020 realizacji projektu „COVID’19” mającego na 
celu identyfikację elektroniczną oraz modyfikację genetyczną Polaków, poprzez wykonanie na nas pseudo 
zabiegu medycznego, polegającego na wszczepieniu w nasz organizm, poprzez iniekcję, wyselekcjonowanym 
Polakom, szczepionki modyfikującej geny szczepionej osoby tzw. szczepionką wektorową pod pozorem 
szczepionki na wirus „Covid’19”.  
Dodatkowo, w ramach jednej iniekcji (jednego szczepienia) zostaną najpewniej wprowadzone do organizmu 
osoby szczepionej biochipy - nanochipy.  
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Podłożem tej zaplanowanej operacji jest kontrolowany sztuczny wirus „Covid’19” wyprodukowany w ramach 
koprodukcji w laboratoriach USA i Chin.  
 
Docelowo „szczepionki” mają podzielić Świat na strefy kontroli społeczeństw: anglosaską (w tym chazarską), 
arabską, chińską, rosyjską. Stąd pojawią się zapewne szczepionki anglosaskie, arabskie, chińskie, rosyjskie.  
Obszar zakupu to obszar kontroli. 
 
Bolszewia zaaprobowała zakup szczepionki anglosaskiej pod unijnym (czytaj niemieckim) nadzorem. 
 
Po szczepieniach ten będzie rządził, kto będzie miał pilota! (zapewne dla każdej nacji będzie uniwersalny i 
oddzielny pilot). 
 

Świat już został podzielony lub zostanie wkrótce podzielony nie na wpływy polityczne, ale na 
obszar kontroli cybernetycznej!  
 
Obecnie trwa wojna o cybernetyczny zasięg panowania danej „opcji szczepionkowej” (zdalnego sterowania 
człowiekiem). 
Polska wpada obecnie w zasięg „opcji szczepionkowej” anglosaskiej z prawdopodobnym Centrum 
Cybernetycznego zarządzania Polską, w USA, Anglii, Niemczech lub Izraelu.  
 
Bolszewia kontynuuje lockdown i mimo wielu ustaw „covidowych” brak jakiegokolwiek ustawodawstwa 
przeciwko modyfikacji genetycznej człowieka. Jest Ustawa o GMO roślin z 22 czerwca 2001 roku „O 
organizmach genetycznie zmodyfikowanych”. Art. 2. 2) rozumie przez organizm genetycznie zmodyfikowany 
wyłącznie organizm inny niż organizm człowieka.   
Bolszewia świadomie nie uregulowała do tej pory kwestii możliwości genetycznej modyfikacji człowieka, tym 
bardziej, że w Art. 4 Ustawy jak wyżej „Za techniki prowadzące do otrzymania GMO nie uważa się w 
rozumieniu Ustawy zapłodnienia in vitro”. Tym samym a contrario Bolszewia ustawowo zgodziła się na 
ewentualne dokonywanie modyfikacji genetycznej ludzi w procesie in vitro. Produkcja ludzi GMO poprzez in 
vitro zapewne ma miejsce, ale nie jest to „skala przemysłowa”, a raczej pole do eksperymentów 
medycznych (zapewne są prowadzone badania nad osobami poczętymi sztucznie, nad ich inteligencją, 
predyspozycjami, związkiem z wszczepionymi genami innych osobników, etc.). 
 



EDYKT KRÓLEWSKI O CAŁKOWITYM ZAKAZIE MODYFIKACJI GENETYCZNYCH LUDZI, ZWIERZĄT I ROŚLIN z 21 listopada A.D.2020 

 
Strona 6 

 

Prawdopodobną przyczyną operacji szczepień genetycznych jest niedopuszczenie, by w sposób naturalny 
społeczeństwa mogły się rozwijać, zmieniając sytuację geopolityczna na świecie i rozbijając obecne monopole 
oraz wpływy i zasięg obecnych korporacji.  
Szczególny atak następuje na Polskę i Słowiańszczyznę, jako obszar ludzi przedsiębiorczych i kreatywnych, 
którym jeśli nie zabroni się w sposób sztuczny funkcjonowania, to zdominują Świat. 
 
Anglosasi, Arabowie, Chazarowie, Mongołowie (czytaj Chiny, Rosja) dogadali się jak dalej kontrolować Świat. 
Trzeba wyeliminować z gospodarki światowej Polskę i Słowiańszczyznę, która zagraża Zachodowi Europy, USA 
i innym.  
W Polsce jeszcze rządzi Bolszewia ale jej władza wisi na włosku. Polacy czują, że to „obcy” udający a 
raczej pełniący obowiązki Polaków.  
Los Polski rozegra się w pierwszym kwartale przyszłego roku, gdy Bolszewia rozpocznie akcję szczepień. Jest 
taka ewentualność, że zmęczeni „pandemią” Polacy, by uwolnić się od „niewoli babilońskiej” pozwolą się 
zaszczepić i pozwolą zaszczepić swoje dzieci „szczepionką wektorową”, a więc genetycznie modyfikująca ich i 
ich dzieci a dodatkowo zawierającą nanochipy. Zadowoleni będą: Rothschild, Rockefeller i Gates. Inwestycja 
w „pandemię” przyniesie spodziewany zysk tzn. efekt wygranej wojny, bez klasycznej wojny.  
Polska i Słowiańszczyzna zostaną zneutralizowane, czego nie udało się dokonać, podczas pierwszej i drugiej 
wojny światowej.  
 
Kto włada Słowiańszczyzną, włada Światem.    
 
Już nie marionetkowe rządy, (które staną się wyłącznie komendanturą obozową), ale sterowanie zachowań 
ludzi z odpowiednich Centrów Kontroli Społeczeństw (na wzór NASA na Florydzie), jako przyszły Rząd 
Światowy, będą odpowiedzialne za rządzenie konkretnym społeczeństwem czy narodem.  
Ludzie będą sterowani jak pojedyncze drony. Ich behawioryzm (sposób zachowania się) będzie w sporej 
części kontrolowany. Będzie też zdalna prognoza opłacalności kształcenia, leczenia, etc., konkretnej osoby i 
kontrolowana długość życia. Jednostki społecznie nieprzydatne, niepotrafiące się przystosować, będą 
„wyłączane”.  
Nie będzie cech narodowych, a wyłącznie cechy uniwersalne, z ewentualną specjalizacją korporacyjną.  
 

Można to wszystko sprowadzić do aktywnej elektronicznej obroży wydającej rozkazy i mogącej 
zabić w przypadku sprzeciwu.     
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Art. I 
ZAKAZ SZTUCZNEJ MODYFIKACJI GENETYCZNEJ ROŚLIN, ZWIERZĄT I LUDZI. 

1. Na Ziemi (obszarze) Królestwa Polskiego-Lehii zakazane są praktyki medyczne, pseudo medyczne i 
inne, których celem jest sztuczna modyfikacja genetyczna roślin, zwierząt i ludzi.  

2. Zakazane są wszelkiego typu szczepienia wektorowe ludzi i zwierząt tzn. zabiegi medyczne – 
szczepienia i inne, ingerujące w genom, genotyp oraz DNA konkretnego człowieka lub zwierzęcia.  

3. Zakazane są wszelkiego typu szczepienia oraz inne metody, których celem jest wprowadzenie do 
organizmu człowieka: chipów, biochipów, nanochipów i innych urządzeń elektronicznych.   

4. Naruszenie tych zakazów, jako praktyki ludobójcze, zagrożone jest karą główną.   
 

Art. II 
ZAKAZ IN VITRO NA LUDZIACH. 

1. Na Ziemi (obszarze) Królestwa Polskiego-Lehii zakazane są praktyki medyczne, pseudo medyczne  
    inne, potocznie zwane „in vitro”, których celem jest sztuczne zapłodnienie człowieka.  
2. Zabronione jest pobieranie, przechowywanie, handel, etc., komórek rozrodczych człowieka. 
3. Naruszenie tych zakazów, jako praktyki ludobójcze, zagrożone jest karą główną.   

 

Art. III 
ZAKAZ WPROWADZANIA DO ORGANIZMÓW LUDZI CHIPÓW, BIOCHIPÓW I NANOCHIPÓW. 
1. Na Ziemi (obszarze) Królestwa Polskiego-Lehii zakazane są praktyki medyczne, pseudo medyczne  
    inne, których celem jest wprowadzenie do organizmu ludzi chipów, biochipów i nanochipów.  
    Wyjątek stanowią, obecnie produkowane stymulatory serca.  
2. Naruszenie tego zakazu, jako praktyki ludobójcze, zagrożone jest karą główną.   
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ŚŚŚwiadomych Polaków – nieliczne polskie elity („przywódców stada”), informujemy o bio zagrożeniu 

(wojna genetyczna) i liczymy, że potrafimy wspólnie w ramach Królestwa Polskiego-Lehii pokonać, tak wroga 
wewnętrznego (Bolszewię) jak zewnętrznego (światowa masoneria).  
Potrzebna jest do tego świadomość, wiara w Boga i pomoc Maryi – Królowej Korony Polskiej oraz pełna 
mobilizacja.  
 

Jesteśmy w stanie bardzo szybko zorganizować się w formule Królestwa Polskiego-Lehii, w 
postaci własnego narodowego dwuizbowego Sejmu Walnego, z narodowym Rządem pod 
przewodnictwem Kanclerza Wielkiego Koronnego, z narodowym a nie z importu Prezydentem, 
pod przewodnictwem Króla w naszej osobie.    
 
Sursum Corda! 
Victoria in Jesu Christo!  
Do zwycięstwa, przez Maryję Łaskawą ze strzałami! 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!  
 
Dano 21 listopada A.D. 2020 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej; w Piątym Roku Naszego 
Panowania.  
 

 Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae 
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WPIS Nr 77/11/2020  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 21 listopada A.D.2020 
www.metrykakoronna.org.pl  

   

   www.królpolski.org.pl   

 

 

 

 

http://www.metrykakoronna.org.pl/
http://www.kr%C3%B3lpolski.org.pl/
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A.D.1920 – A.D.2020 

111000000---llleeeccciiieee   zzzaaaśśśllluuubbbiiinnn   BBBłłłęęękkkiiitttnnneeejjj   (((MMMaaarrryyyjjjnnneeejjj)))   AAArrrmmmiiiiii      
gggeeennn...   JJJóóózzzeeefffaaa   HHHaaalllllleeerrraaa   zzz   BBBaaałłłtttyyykkkiiieeemmm   
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A.D.1320 – A.D.2020 

777000000---llleeeccciiieee   kkkooorrrooonnnaaacccjjjiii   WWWłłłaaadddyyysssłłłaaawwwaaa   ŁŁŁoookkkiiieeetttkkkaaa   

777000000---llleeeccciiieee   ooodddzzzyyyssskkkaaannniiiaaa   kkkrrróóóllleeewwwssskkkiiieeejjj   pppaaańńńssstttwwwooowwwooośśśccciii   

 
222000   ssstttyyyccczzznnniiiaaa   AAA...DDD...111333222000   –––   KKKooorrrooonnnaaaccc jjjaaa   WWWłłłaaadddyyysssłłłaaawwwaaa   ŁŁŁoookkkiiieeetttkkkaaa   nnnaaa   KKKrrróóólllaaa   PPPooolll ssskkk iii   

pppooo   111888222   lllaaatttaaaccchhh   tttzzzwww...   rrrooozzzbbbiii ccc iiiaaa   dddzzz iiieee lllnnniii cccooowwweeegggooo...      
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