BÓG

KRÓL

W I A R A

MIŁOŚĆ

T R A D Y C J A

HONOR

S Z L A C H E T N O Ś Ć

OJCZYZNA
W O L N O Ś Ć

MANIFEST
Króla Polski Wojciecha Edwarda

MANIFEST WYBORU
przed 13 maja A.D. 2017 – Rocznicy Objawień Fatimskich
OGŁOSZONY W MYSZKOWIE
11 kwiecień A.D. 2017
Do wszystkich szlachetnych Polaków, Lachów, Lechów, Lechitów, Sarmatów,
Wenedów!
"KOMUNIZM W EUROPIE MA SIĘ DOBRZE!"
czyli czas wyboru
„ALBO NADAL ŻYDOBOLSZEWIA ALBO KRÓLESTWO POLSKIE”

Drodzy Rodacy!
Europa, jako wiodący obszar Euroazji umiera!
Za wszystko trzeba w życiu zapłacić i naszedł czas gdy europejscy
kolonizatorzy za czasy kolonialne muszą zapłacić skolonizowaniem.

II

Najjaśniejsza Rzeczpospolita królewska nie kolonizowała obu Ameryk, Afryki,
Azji, Australii, etc. Co najwyżej parliśmy na Wschód cywilizując tamtejsze Dzikie
Pola.
Królestwo Anglii, Francji, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Niemcy, Włochy i inni
podbijali mniej rozwinięte kraje Świata, narzucając im swój własny porządek
lub eksterminując tubylczą ludność.
Komu przeszkadzali Aztekowie, Indianie, Aborygeni, etc?
Czy nie stąd taka awersja Unii Europejskiej do państw narodowych? Czy ex
kolonizatorzy boją się potomków narodów kolonizowanych?
Królestwo Polskie zostało w XVIII wieku skolonizowane!
Nie ma zbrodni bez kary!
Po zamachu stanu Piłsudskiego w listopadzie 1918 roku na ledwo co
odrodzone 5 listopada A.D. 1916 Królestwo Polskie, staliśmy się republiką na
wzór innych porewolucyjnych (rewolucja francuska), kolonialnych (sic!),
zbójeckich republik europejskich oraz na wzór kolonialnych republik USA oraz
ZSRR.
Z dumnej, królewskiej Polski masoneria światowa zrobiła pomocnika hersztów
w Europie i na Świecie, wcześniej próbując nas, podczas II Wojny Światowej
anihilować!
Po II Wojnie Światowej chazarska ZSRR zaczęła kolonizować nas na
komunistyczną modłę poprzez rządy przesłanych nam siepaczy chazarskich.
Po 1989 roku, gdy Rosja opamiętała się i wyzwoliła z rąk chazarskich
enkawudzistów, Polska przeszła z rąk rosyjskich Chazarów w ręce Chazarów
amerykańskich. Z żydokomuny PRL staliśmy się żydobolszewią vel
żydomasonerią III RP. Jesteśmy obecnie kolonizowani na modłę
amerykańskich Indian.
Żydokomuniści dzięki żydobolszewii schodzą z tego świata bez sądu
ziemskiego! Nie unikną jednak sądu ostatecznego i jeszcze będą przeklinać,
że tu na Ziemi nie dosięgnęła ich zasłużona kara!
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III

Żydobolszewia w Polsce wraz z masonerią światową, ze strachu o prawdę
historyczną, cofają Europę w stan możliwego podboju przez islamistów,
sprowadzając Europejczyków do stanu ludów niewolniczych.
Zapewne Polska ma inną rolę do odegrania według planu Bożego!
Mocno w to wierzymy!
Polacy!
Musimy naszą Matkę Najjaśniejszą królewską Rzeczpospolitą jak najszybciej
wyzwolić z rąk okupanta żydobolszewickiego - neokolonizatora!
W jaki sposób?
Nie współpracując z okupantem!
Jako Król Polski uznam każdego Polaka po 13 maja A.D. 2017, należącego do
partii politycznej lub popierającego partię polityczną jako zdrajcę Królestwa
Polskiego ze wszelkimi tego konsekwencjami.
Nadeszła pora wyboru!
Żydobolszewia drogą ewolucji, zgromadzona jest, jako okupant Polski i
Polaków, w zdecydowanej większości, w partie polityczne. Wystarczy, więc
odciąć się od tych antypolskich zgromadzeń aby uratować naszą Matkę i
Ojczyznę.
My, jako Polacy organizujmy się jak nasi przodkowie w Sejmiki Ziemskie i
Sejmiki Grodzkie z wolnym głosem i jawnymi głosowaniami.
Organizujmy się w Królestwo Polskie!
Geopolitycznie nie pozwólmy Polski, naszej Matki wciągnąć w wojnę z Rosją!
Budujmy wraz z Rosją cywilizację CHRISTIANITAS, a nie z Europą Zachodnią i
USA cywilizację DIABOLITAS vel SODOMITAS!
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Z trzech mocarstw tj. USA, Chin i Rosji tylko
Rosja
buduje
cywilizację CHRISTIANITAS, która jest również Naszą cywilizacją.

obecnie

Sprzymierzanie się z USA, w sytuacji gdy wiemy, że rządzi tam żydomasoneria
jest zgubne dla Polski!
Mamy nadzieję, że Donald Trump zacznie budować w USA cywilizację
CHRISTIANITAS ale po ostatnim ataku na Syrię odnosimy wrażenie, że
masoneria i sodomici mają się w USA dobrze!
Europa Zachodnia ze swoją Unią Europejską, przypominającą dom publiczny,
zginie!
Musimy jak najszybciej odciąć się od tego towarzystwa ale III RP jako dobrze
opłacany sutener nie jest w stanie tego zrobić!
Królestwo Polskie w sposób zdecydowany odcina się od Unii Europejskiej. Nie
mieliśmy, nie mamy i nie chcemy mieć z tym towarzystwem nic wspólnego!
Naszą ideą jest budowa Rzeczpospolitej Wielu Narodów w ramach cywilizacji
CHRISTIANITAS.
Apelujemy do Rosji aby uczyniła wszystko co możliwe, by Korona Królestwa
Polskiego mogła formalnie zafunkcjonować w pojałtańskim porządku Europy i
Świata.
Zachęcamy Białoruś i Zachodnią Ukrainę do wstąpienia w skład Korony
Królestwa Polskiego.
Liczymy również, że Obwód Królewiecki zostanie Królestwu Polskiemu
zwrócony przez Rosję jako historycznie przynależny Królestwu Polskiemu
(zhołdowane Prusy Książęce), a sama Rosja stanie się formalnym Carstwem,
czyli monarchią, czego Jej życzymy.
Chcemy żyć w przyjaźni z Carstwem Rosji na zasadzie wolnego handlu oraz
wolnego przepływu ludzi. Nie widzimy żadnych przeszkód, by prowadzić
wolny handel i aby pomóc Rosji nie utracić Syberii na rzecz Chin.
Rosja bez Królestwa Polskiego straci Syberię na rzecz Chin, co spowoduje
możliwość zwasalizowania na rzecz Chin reszty kontynentu Euroazjatyckiego
w tym Polski.
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USA nie jest w stanie, a być może nie jest zainteresowane, obroną Euroazji
przed Chinami w ramach światowych stref wpływów.
Nadszedł czas działania i opowiedzenia się!
Albo żydobolszewia albo Królestwo Polskie!
Każdego członka partii politycznej, bez wyjątku, oraz każdego poplecznika
partii politycznej, po dniu 13 maja A.D. 2017, będziemy traktować jako wroga
Królestwa Polskiego i zdrajcę stanu Królestwa Polskiego ze wszelkimi tego
konsekwencjami!
Dano w Myszkowie 11 kwietnia A.D. 2017 na Ziemi Korony Polskiej,
w pierwszym roku Naszego panowania.
Victoria in Jesu Christo!

Wojciech Edward Rex Poloniae
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