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NNN iniejsza odezwa dotyczy metafizycznej kwestii odradzania się 

zapomnianych państw: Wielkiej Lechii i Wielkiej Syrii, a jednocześnie zanikania 

sztucznych wielkich państw typu Wielka Brytania, Francja czy USA.  
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Z OSTATNIEJ CHWILI !  

 

RRRano w dniu dzisiejszym tj. 14 kwietnia A.D.2018 (sobota), w rocznicę 

Wielkiej Soboty Chrztu Polski 966 roku, zjednoczone siły Wielkiej Masonerii, czyli 

USA, Anglii i Francji - „mini NATO”, bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ, 

uderzyły na Syrię w odwecie za jokoby użycie przez Syrię kilka dni wcześniej, w 

wojnie obronnej przeciwko tzw. państwu islamskiemu broni chemicznej, w 

której niby zginęło ok. 60-70 osób Syryjczyków.  

 

Użycie broni chemicznej w Syrii nie zostało potwierdzone przez żaden 

niezależny organ. Można, więc przyjąć hipotezę, że była to prowokacja.  

 

Nikt rozsądny nie da wiary „Wielkim Głuchym” czasu II Wojny Światowej, że 

Prezydent Syrii Baszszar al-Asad i Prezydent Rosji Władimir Putin, wygrywając 

wojnę obronną w Syrii toczoną z państwem islamskim (utworzonym 

prawdopodobnie przez USA, Francję, Wielką Brytanię i Izrael) użyli wobec 

cywili broni chemicznej w mikroskali i to bez żadnego znaczenia militarnego.  

 

Pojawia się pytanie:  a gdy okaże się końcowo, że ten związek chemiczny użył 

Izrael, USA, Francja czy Wielka Brytania, to czy można ad hoc zniszczyć 

instalacje chemiczne Izraela, USA, Francji czy Wielkiej Brytanii?      

 

Zapytajmy obecnych przywódców USA, Francji i Anglii gdzie były ich 

zjednoczone siły zbrojne w latach 1942-1944 gdy rzeczywisty dyktator i 

rzeczywisty potwór Adolf Hitler przywódca Niemiec (III Rzeszy) „Cyjankiem B” 

mordował codziennie kilkanaście tysięcy bezbronnych ludzi w niemieckich 

obozach zagłady?   

 

Gdzie byliście wówczas i co zrobiliście, by temu zapobiec Panie Franklin 

Delano Roosevelt, Panie Winston Churchill, Panie Henri Philippe Petain?   
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Czy zaatakowaliście wówczas zakłady chemiczne Niemiec „Degesch”, w 

którym udziały miały „Degussa” i „IG Farben”, które produkowały „Cyklon B” 

(Zyklon B)? A może po wojnie, wiedząc już wszystko z detalami, nałożyliście 

sankcje na te koncerny? Z tego, co My wiemy koncern „Degussa” jest 

obecnie (A.D.2018) trzecim co do wielkości przedsiębiorstwem chemicznym w 

Niemczech (sic!). 

 

Zgodnie z dzisiejszymi słowami Donalda Trumpa oskarżającego Władimira 

Putina, że stoi po stronie dyktatora, potwora Baszszara al-Asada Prezydenta 

Syrii,  wychodzi na to, że Roosvelt, Churchill i Petain stanęli wówczas po stronie 

dyktatora i potwora Hitlera, milcząco przyglądając się jak codziennie 

„Cyklonem B” Niemcy mordują tysiące osób, co skończyło się na kilku 

milionach zamordowanych chemicznie, bezbronnych i niewinnych osób. 

Zamordowane osoby nie były cywilami znajdującymi się wśród działań 

wojennych. Byli więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych. Niemcy 

mordowali, więc cywilnych więźniów, naruszając całkowicie Konwencje 

Genewską i Haską. Wśród ofiar mordu chemicznego najwięcej było Polaków i 

Żydów.  

W sumie Niemcy (III Rzesza) bronią chemiczną zamordowali podczas II Wojny 

Światowej nie mniej niż 5,38 mln cywili - Polaków.  

 

Amerykanie, Francuzi, Anglicy! Nie wiedzieliście wówczas o tym?  

 

Przypomnijmy Wielkiej Masonerii misję Jana Kozielewskiego „Witolda” (Jana 

Karskiego) w czerwcu 1943 roku w USA i jego spotkanie z Prezydentem 

Rooseveltem.  
Vide: https://opinie.wp.pl/misja-jana-karskiego-w-usa-dlaczego-zachod-zignorowal-zaglade-

zydow-6126041150588545a  

 

Amerykanie, Francuzi, Anglicy!  

Wiedzieliście o wszystkim doskonale!   
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To być może zabrzmi strasznie ale Wasi matki i ojcowie, babcie i dziadkowie 

etc., byli w latach 1939 – 1945 milczącymi wspólnikami zbiorowego mordu 

ludności cywilnej – 5,38 mln Polaków, w niemieckich obozach zagłady.  

Dlatego też, próbujecie rękami amerykańskich Syjonistów, te zbiorowe mordy 

Polaków przypisać nam Polakom!  

Spójrzcie na poniższą mapę, a zrozumiecie o co chodziło w II Wojnie 

Światowej! Chodziło o wymordowanie jak największej ilości Polaków, pod 

pretekstem wojny! Polska straciła 160 tyś. żołnierzy i aż 5,38 mln cywili. Ogółem 

Polska straciła ponad 16% całej populacji. Francja straciła 1,6%, Wielka 

Brytania 0,9%, USA 0,3% a Rosja 13,8%. 

 
Źródło: http://dzieje.pl/infografiki/ofiary-ii-wojny-swiatowej 
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WWW porządku prawnym cywilizowanego prawa karnego oraz w 

chrześcijańskim porządku religijnym istnieje kategoria „zaniechania”, 

„zaniedbania”, nie udzielenia pomocy bliźniemu.  

 

Oskarżamy USA, Francję i Wielką Brytanie za nie udzielenie pomocy Polsce, 

za nie przeciwdziałanie mordowaniu Polaków – cywili i wojskowych, podczas 

II Wojny Światowej.      

 

Zadajemy Wam Amerykanie, Francuzi, Anglicy pytanie prawne: czy w niby 

ataku chemicznym Syrii zginęli obywatele USA, Francji i Anglii, a jeśli nie to na 

podstawie jakiego prawa międzynarodowego militarnie zaatakowaliście 

Syrię?  

Czy mamy przyjąć za prawdę o Was Waszą empatię A.D.2018 wobec 

zamordowanych niewinnie 60-70 cywili syryjskich, czy mamy przyjąć za 

prawdę o Was Waszą empatię A.D.1939-1945, gdy mordowano w milionach 

niewinnych cywili polskich?  

Która Wasza empatia jest prawdziwa?  

 

Czy w ataku na Syrię brały udział siły ONZ?  

Nie!  

Był to prywatny odwet „Wielkiej Masonerii” na życzenie Izraela!   

Była to rażąca obraza międzynarodowej organizacji jaką jest ONZ, a 

szczególnie jej organ - Rada Bezpieczeństwa ONZ.  

 

WWW   dniu 14 kwietnia A.D.2018 wojska NATO bez zgody ONZ uderzyły 

militarnie na suwerenny kraj – Syrię, wypowiadając jej ipso facto wojnę! 

Nadmieniamy, że Państwo Marionetkowe „III RP” należy do NATO.  Polacy są 
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więc ewidentnie wciągani jako zakładnicy do wojny. Czy nie chodzi o kolejny 

zbiorowy mord na Polakach pod przykrywką wojny? 

 

Czy nie jest to groźny precedens polegający na tym, że wybuch bomby 

chemicznej w jakimkolwiek kraju może spowodować zniszczenie w tym kraju 

instalacji chemicznych?  

Jeśli tak, to zwracamy uwagę na zanieczyszczenia chemiczne środowiska 

naturalnego w USA, Anglii i Francji, a szczególnie na powszechne używanie 

„chemtrails” w USA.   

 

Przestrzegamy jako Król Polski Wielką Masonerię, że to co zrobiliście w dniu 

dzisiejszym tj. 14 kwietnia A.D.2018 w Syrii nosi wszelkie znamiona zbrodni 

wojennej.   

 

Królestwo Polskie staje w obronie pokoju i stanowczo potępia ten Szatański, 

militarny atak!  

Jednocześnie solidaryzujemy się z Narodem Syryjskim, z Wielką Syrią oraz 

solidaryzujemy się z Narodem Rosyjskim i Rosją, która broni Syrii.  

 

Przypominamy Objawienia Fatimskie z 1917 roku, że świat chrześcijański 

uratuje Rosja. Wszystko na to wskazuje, że tak się stanie!  

 

Napominamy jednocześnie Państwo Marionetkowe „III RP”, że tkwi w 

Szatańskim „NATO” – militarnym związku Wielkiej Masonerii.   

 

Od dzisiaj tj. od 14 kwietnia A.D.2018 Królestwo Polskie zdecydowanie 

dystansuje się wobec NATO, uznając tę organizację wojskową jako 

organizację zakłamaną, antychrześcijańską, antypolską.  

 

Królestwo Polskie proponuje Słowiańszczyźnie sojusz militarny „ANTEMURALE 

CHRISTIANITATIS”.  
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Musimy umieć bronić własnej wiary i własnej cywilizacji. Na pewno nie zrobią 

tego za nas „sojusznicy”: masoni, ateiści i protestanci!   

 

KKKrólestwo Polskie wzywa okupanta - Państwo Marionetkowe „III RP” do 

rozpoczęcia procedury przekazywania władzy na rzecz Królestwa Polskiego w 

formule konwergencji w dniach 1-3 maja A.D.2018 w Gdańsku Oliwie podczas 

„Pokojowego Zjazdu Oliwskiego”.  

 

Widać wyraźnie, że Wielka Masoneria w której skład wchodzi Państwo 

Marionetkowe „III RP” prowadzi Polskę i Naród Polski ku wojnie, ku zgubie!   

 

DDDalsze uczestnictwo w sojuszu „NATO” które potrafi nagle przepoczwarzyć 

się w samowolną koalicję „Harcownicy NATO” tj. USA – Francja – Anglia 

oznacza, że chrześcijański kraj jakim jest Polska należy do związku militarnego 

atakującego inne chrześcijańskie państwo. Mamy, więc de facto do 

czynienia z NATO masońskim (harcownikami) i NATO chrześcijańskim (mięso 

armatnie).  

Czas, aby nie utrzymywać dalej fikcji sojuszu militarnego masonerii z 

chrześcijaństwem! Sojuszu „generałów” z „ciurami”.      

 

Jako minimum, oczekujemy od władz „III RP” potępienia ataku militarnego 

Członków „NATO” („Generałów”) na Syrię i odcięcia się od tej samowolki!   

W przeciwnym wypadku apelujemy do Polaków o całkowity sprzeciw 

obywatelski wobec „III RP”, ze strajkiem generalnym włącznie.  

 

Polacy powinni stanąć murem za Syrią, bo inaczej skończą jak Jugosławia czy 

Syria, czyli zafundowaną nam wojną pod byle pretekstem!   



ODEZWA KRÓLEWSKA 
z 14 kwietnia A.D.2018  Succisa Viresit 

 VIII

 

Musimy sobie uświadomić, że naszym głównym obowiązkiem jest obrona 

wiary chrześcijańskiej i cywilizacji „Christianitas”. Bliżej nam dziś do 

chrześcijańskiej Rosji niż masońskich USA, syjonistycznego Izraela, ateistycznej 

Francji, czy programowo antypolskiej Wielkiej Brytanii.  

 

Państwo Marionetkowe „III RP” opowiadając się po stronie ataku militarnego 

na Syrię, zgodzi się jednocześnie na podobny atak militarny w przyszłości na 

Polskę, pod byle pretekstem! A może o to właśnie chodziło? 

 

HISTORYCZNA GENEZA ATAKU WIELKIEJ MASONERII NA SYRIĘ         

          

Obserwując przyrodę wiemy, że przycinanie gałęzi drzew czy plewienie 

ogródka nie zapobiega odradzaniu się innych gałęzi czy pojawianiu się 

nowych chwastów w miejscu starych.   

W ogrodnictwie znane też jest pojęcie „szczepienia” – metody 

uszlachetnienia drzew i roślin ozdobnych, polegającej na wszczepieniu zraza 

odmiany szlachetnej w nieszlachetną podkładkę (dziczka).    

Mamy tez do czynienie w przyrodzie z pasożytami np. z jemiołą, hubą, które 

żyją jako pasożyty wszczepiając się samoistnie w drzewa – żywicieli.  

 

Czy można państwa i narody porównywać do przyrody?  

 

PPPrzyjmując, że człowiek jest częścią przyrody, jak najbardziej tak.  

Tak, więc mamy narody szlachetnie i nieszlachetne. Mamy narody 

pożyteczne i pasożytnicze etc.  

Jeśli państwo jako organizacja osób i instytucji jest zorganizowane przez 

pasożytów na narodzie szlachetnym to powoduje to karłowacenie narodu aż 

do uschnięcia.  
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Bywają też „narody” posożytnicze zorganizowane w państwa i w takim 

przypadku państwa te rozwijają się dopóki mogą importować na swoją 

Ziemię osoby szlachetne w celu ich eksploatacji i dopóki swoją agresywną 

polityką mogą podbijać inne państwa w celu przetrwania. 

      

Byłoby idealnie aby narody pożyteczne zorganizowane w państwa 

pożyteczne dominowały nad państwami i narodami pasożytniczymi ale 

podobnie jak drzewu opanowanemu przez jemioły jest niezmiernie trudno 

odrzucić samemu pasożyty tak zniewolonym i eksploatowanym przez 

pasożytów narodom czy nawet państwom, niezmiernie trudno jest zrzucić z 

barków pasożyty.  

 

By skutecznie uwolnić zaatakowane przez jemioły drzewo niezbędna byłaby 

interwencja strony trzeciej, wyższej w systematyce przyrody np. człowieka, 

który bez trudu może odciąć wszystkie jemioły i/lub huby z drzewa, 

pozwalając zaatakowanemu drzewu nie zginąć. Oczywistą rzeczą jest, że 

jemioły i huby zrzucone z drzewa – żywiciela muszą uschnąć!   

 

Tak więc rośliny, zwierzęta zaatakowane przez posożyty mogą liczyć 

wyłącznie na własne systemy obronne lub interwencję człowieka, jako istoty 

rozumne.  

 

AAA jak jest z człowiekiem, a raczej ze społecznością: plemieniem , 

narodem?  

 

Tu już działają prawa wojny i podboju ale też siła wyższa, siła Boska. Czyli 

interwencja kogoś wyżej w systematyce przyrody; jakby interwencja osoby 

trzeciej.   

 

Musimy tu przyjąć trzy wersje: 
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1. Dla ateistów. 

2. Dla deistów. 

3. Dla wierzących w Boga –Stwórcę.              

 

PPP ierwsi uważają, że Boga nie ma a przyroda rządzi się własnymi prawami. 

Na czele przyrody stoi człowiek 

DDDrudzy uważają, że być może Świat i Ziemię stworzył Bóg ale nie 

interweniuje On w bieżące sprawy.  

TTTrzeci uważają, że Bóg – Stwórca Świata i Ziemi nie mógł stworzyć Ziemi i 

Przyrody i pozostawić wszystkiego samopas. Wynika to choćby z Jego 

przykazań dotyczących prawa własności (nie kradnij, nie pożądaj rzeczy...) i 

faktu, że stworzył człowieka na swoje podobieństwo.  

Oznacza to tyle, że Bóg jako pierwotny właściciel nie pozwoli się okraść (de 

facto jest to niemożliwe), a przede wszystkim nie pozwoli zniszczyć swojej 

własności - swojego Stworzenia. Jednocześnie dał ludziom wierzącym, moc 

ponadludzką (przypowieść o gorczycy), a i sam jest w stanie zainterweniować 

w sytuacji gorliwych próśb bezpośrednio do Niego lub do Matki Jezusa - Maryi 

jako Orędowniczki.  

 

Tak, więc pojedyńczy człowiek, grupa ludzi, a nawet cały naród może się w 

każdej sytuacji uwolnić ze zniewolenia własnymi siłami lub gdy jest to 

racjonalnie niemożliwe prosząc o interwencję Boga (proście a będzie wam 

dane)!      
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PPPrzechodząc do meritum, nie będziemy wskazywać palcem narodów  

pożytecznych i narodów pasożytów.  Skoncentrujemy się na zagadnieniu 

dlaczego szlachetne narody upadały i upadają, a konkretnie dlaczego 

upadła Wielka Lechia i dlaczego upadła Wielka Syria? 

 

Dzieje Wielkiej Lechii i Wielkiej Syrii (Asyrii) nie są przedmiotem zainteresowania 

dzisiejszych historyków. Jednak, gdy sami nie zrozumiemy, że 

prawdopodobnie Wielka Lechia, rozumiana jako Słowiańszczyzna (Wielka 

Lechia ma wielu wrogów ale Słowiańszczyzny nikt rozsądny nie zakwestionuje) 

graniczyła z Wielką Syrią to nie zrozumiemy tego, co dzieje się dzisiaj.  

Przyjrzyjmy się, więc dwóm mapom: Wielkiej Lechii i Wielkiej Syrii (Asyrii):  

 

    
   

Jak widać z powyższego te dwie cywilizacje prawie stykały się ze sobą i 

zapewne przenikały się. Zwróćmy też uwagę, że początek lub apogeum 

rozwoju tych dwu cywilizacji to około VI-VII w. przed n.ch. 

 

WWW iemy z historii, że Imperium Rzymskie podbiło Wielką Syrię ale wiemy też, 

że nigdy nie podbiło Wielkiej Lechii. Czy to możliwe, że nie próbowało? A 

jeżeli nie próbowało to dlaczego? 
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Na mapce Germania oznacza plemiona Zachodnio - Słowiańskie,  

Sarmatia plemiona Wschodnio - Słowiańskie  
 

Oczywiście przedstawione przez Nas supozycje trzeba przyjmować z rezerwą, 

a nawet krytyką. Nie chodzi tu jednak o przedstawienie suchych faktów ale o 

zaprezentowanie określonych tendencji rozwojowych.  

 

Jezus Chrystus jako cezura cywilizacyjna.  

 

WWWszystkie cywilizacje możemy zgrubnie podzielić na przedchrystusowe i 

pochrystusowe. Możemy przyjąć założenie, że Bóg zesłał Syna Boga – 

Człowieka aby na pewnym etapie cywilizacji ludzkości posiąść odpowiednią 

wiedzę jaki był zamysł Boży w stworzeniu Przyrody ożywionej i nieożywionej.   

 

Nawet odrzucając Jezusa jako Mesjasza, czyli nawet zachowując się jak 

ówcześni mieszkańcy Jerozolimy tzn. odrzucając boskość Jezusa Chrystusa, 

Jego Nauczanie możemy rozumowo uznać za ideologię, za filozofię i przyjąć 

lub odrzucić.  

 

Każdy filozof żyjący po Jezusie Chrystusie, w tym miejscu powie, że nie ma 

doskonalszej filozofii od filozofii Jezusa Chrystusa.  



ODEZWA KRÓLEWSKA 
z 14 kwietnia A.D.2018  Succisa Viresit 

 XIII

Tym samym odrzucając filozofię doskonałą, można tylko przyjąć filozofię i 

ideologię (religię) gorszą i na przestrzeni ponad 2000 lat stwierdzić, że żadna z 

tych innych ideologii nie przetrwała dłużej niż kilka, kilkadziesiąt, kilkaset lat. 

Wszystkie ideologie, oprócz zwartej i kompletnej filozofii (nauczania) Jezusa 

Chrystusa, po czasie okazywały się fałszywe i zgubne.   

 

NNN iestety na świecie w XXI wieku, krajów (narodów) z dominującą filozofią 

(religią) Jezusa Chrystusa jest coraz mniej. W Europie tylko Polska zachowała 

jeszcze nauczanie (religię/filozofię) Jezusa Chrystusa.  

Jedno z najbardziej chrześcijańskich i jednocześnie najstarsze chrześcijańskie 

państwo - Syria obecnie ma niewiele ponad 5,2% chrześcijan.  

Właśnie te 5,2% chrześcijan może stanowić szlachetną dziczkę dla krajów 

Bliskiego Wschodu, stąd taki atak, by ostatecznie rozwiązać kwestię 

chrześcijaństwa (nauczania Jezusa Chrystusa) na Bliskim Wschodzie).  

    

Cofnijmy się nieco wstecz...      

 

Cofnijmy się do Sądu nad Jezusem, czyli do 33 roku po n.ch. 

W latach 26 do 36/37 po n.ch. znana nam postać tj. Poncjusz Piłat (Pontius 

Pilatus) był rzymskim Prefektem Judei, będącej wówczas częścią Rzymskiej 

Prowincji Syrii.  

Zwróćmy uwagę, że żydowska Jerozolima znajdowała się wówczas w 

Rzymskiej Prowincji Syrii ze stolicą w Damaszku.  

Tak, więc za życia Jezusa Chrystusa upada Królestwo Judei (4 po n.ch.) z 

Królem Herodem Wielkim (z łaski Rzymu król Judei) zm. 4 r. po n.ch., a Ziemia 

Judei staje się Rzymską Prowincją Syrii. Panują jeszcze jakiś czas tzw. 

etnarchowie (tetrarchowie), czyli niższej rangi królowie (odpowiednicy 

dzisiejszych prezydentów państw).  
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Tak więc za czasów sądu nad Jezusem, Judeiczycy zwani w Polsce Żydami 

nie mieli już swojego królestwa sensu stricte, a więc oskarżanie Jezusa przez  

 
Rzym pomiędzy 31 rokiem przed Chrystusem a 14 rokiem po Chrystusie. Największy zasięg 

Imperium Rzymskiego w historii za czasów Cesarza Oktawiana Augusta z rodu Oktawiuszów z 

Lacjum (okolice Rzymu) z miasta Wolsków (sic!). 

Pax Romana – Pax Augusta od 27 p.n.ch. do 235 po nar. Chr. 

 

faryzeuszy że uznaje się za Króla – uzurpatora (INRI – Jesus Nazarenus Rex 

Judaeorum) oznaczało de facto, że faryzeusze – żydowscy kapłani czuli się 

dobrze w niewoli Rzymskiej w ramach Prowincji Syryjskiej. Prawdopodobnie 

kapłani ci mieli za zadanie wyłapywać wrogów Rzymu. Nie dbali więc o 

niepodległość Judei, czy wskrzeszenie Królestwa Judei ale uznali podbój Judei 

przez Rzym za coś trwałego, nieodwracalnego.   

Co ważne w ówczesnym Rzymie czasów Jezusa od niedawna, bo od 27 r. 

przed n.ch. do 14 roku po n. ch. panował pierwszy Cesarz Rzymski Gaius Jilius 

Caesar Octavianus. Zapewnił on Rzymowi 265 lat pokoju tzw. Pax Romana, 

co zapewniło rozwój chrześcijaństwu.  
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Kim był Gaius Julius Caesar Octawianus?  

Otóż, był on wnuczkiem siostry Juliusza Cezara Julii, która wyszła za mąż za 

Leszka III Króla Wielkiej Lechii, który pokonał według kronikarza - biskupa 

Kadłubka Juliusza Cesara w trzech wojnach a 

który po klęskach wojennych wydał swoją 

siostrę Julię za tegoż Leszka III, dając jej w 

posagu Bawarię. Od Leszka III otrzymała Julia 

część Łużyc z miastem Lubusza. Stąd na 

mapie powyżej widzimy, że Rzym wskazuje 

Królestwa sprzymierzone oznaczając 

ówczesną Ziemie Lubuską pomiędzy Odrą a 

Łabą.  

Jest to o tyle istotne, że prądy chrześcijańskie 

mogły docierać do Wielkiej Lechii prosto z 

Rzymu. Zwróćmy uwagę, że w Wielkiej Lechii 

zaczyna się w czasach Jezusa okres Królów Polski, w Rzymie okres Cesarzy 

Rzymskich a w Jerozolimie upada Królestwo Judy i Judei. Wyraźnie widać 

upadek pewnej epoki i powstawanie nowej epoki, nowej cywilizacji rzymskiej 

złączonej w pokoju z cywilizacją słowiańską – cywilizacją „Christianitas”.  

    

Wróćmy jednak do Jerozolimy czasów Jezusa...              

 

ÓÓÓwcześni mieszkańcy Jerozolimy nie chcieli Króla Judei w ogóle! Zwróćmy 

uwagę, że w podbitym kraju – Judei, Rzymowi nie przeszkadzało Królestwo 

Judei z łaski Rzymu ale sami Judeiczycy nie chcieli własnego Króla 

(abstrahujmy czy uzurpatora czy nie) a preferowali namiestnika. Widać tu u 

Żydów upadek ducha narodowej wspólnoty. Jezus więc był im wysłany jako 

rzeczywiste zbawienie albo jak kto woli, jako wyzwolenie! Odrzucili to! To 

wówczas zdecydowali, że wolą żyć rozproszeni, bez własnego królestwa! 
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W roku 33 po n.ch. Judeiczycy stali się więc „demokratami” (społeczeństwem 

bez króla), a Piłat wykonał tylko modny obecnie sofizmat „vox populi vox Dei” 

(uwolnij nam mordercę Barabasza a ukrzyżuj w naszym żydowskim imieniu 

Jezusa z Nazaretu Króla Judei). Dokładnie ten sam modus operandi 

zafunkcjonuje we Francji podczas mordu ludowego Ludwika XVI w roku 1793 

przy powstawaniu demokracji francuskiej, podczas rewolucji francuskiej, gdy 

demokratyczne Stany Generalne w głosowaniu skazały Króla Francji na 

śmierć. Rolę Żydów wykorzystujących Francuzów jako egzekutorów pełniła 

wówczas masoneria.   

Żydzi, aby zabić Jezusa potrzebowali prawa rzymskiego i Rzymian, którzy go 

fizycznie zamordują. Prawo rzymskie nie znalazło winy w Jezusie stąd Żydzi 

posłużyli się prawem żydowskim i żydowskim zwyczajem: 

ZZZacytujmy w tym miejscu fragment Poematu „Bóg–Człowiek” Marii 

Valtorty:  

 
„(...) Wprowadzają Go z powrotem do atrium. 
«A zatem? Pozwólcie Mu odejść. To sprawiedliwe.» 
«Nie! Na śmierć! Ukrzyżuj Go!» 
  
[por. Mt 27,15-26; Mk 15,6-14; Łk 23,17-25; J 18,39-40]    
«Daję wam Barabasza.» 
«Nie! Chrystusa!» 
«Zajmijcie się więc tym sami. Weźcie na siebie ukrzyżowanie Go, bo Ja nie znajduję w Nim 
żadnej winy, abym [mógł] to uczynić.» 
  
[por. J 19,7-12] «On mówi, że jest Synem Boga. Nasze prawo wyznacza karę śmierci dla 
tego, kto jest winien podobnego bluźnierstwa.» 
Piłat rozmyśla. Wchodzi. Zasiada na swym małym tronie. Podnosi rękę do czoła, opiera 
łokieć o kolano i bacznie obserwuje Jezusa. 
«Zbliż się» – mówi. 
Jezus podchodzi do stopnia wyniesienia. 
«Czy to prawda? Odpowiedz.» 
Jezus milczy. 
«Skąd przychodzisz? Co to jest Bóg?» 
«To Wszystko.» 
«A dalej? Co ma oznaczać Wszystko? Czym jest Wszystko dla tego, kto umiera?  
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Jesteś szalony... Bóg nie istnieje. Ja istnieję.» 
Jezus milczy. Rzucił wielkie słowo i ponownie otacza się milczeniem. 
  
[por. Mt 27,19] «Poncjuszu, wyzwolona [niewolnica] Klaudii Prokuli prosi o pozwolenie na 
wejście. Ma dla ciebie list. 
«Domine!  
Jeszcze teraz kobiety! Niech wejdzie.» 
Wchodzi Rzymianka i klęka, podając woskową tabliczkę. To pewnie ta, w której Prokula 
prosi swego męża, aby nie skazywał Jezusa. Niewiasta odchodzi tyłem, a Piłat czyta. 
«Radzi mi się, żebym uniknął zabicia Ciebie. Czy to prawda, że jesteś kimś większym od 
wieszczbiarza? Wywołujesz we mnie strach.» 
  
[por. J 19, 9-12] Jezus milczy. 
«Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Cię albo Cię ukrzyżować?» 
«Nie miałbyś żadnej władzy, gdyby Ci nie została dana z góry. Dlatego ten, który Mnie 
wydał w twoje ręce, bardziej jest winien niż ty.» 
«Kto to? Twój Bóg? Boję się...» 
Jezus milczy. 
Piłat jest jak na rozżarzonych węglach: chciałby i nie chciałby. Lęka się kary Bożej, boi się 
kary Rzymu, boi się zemsty żydów. Na jedną chwilę zwycięża w nim strach przed Bogiem. 
Idzie do przodu atrium i mówi grzmiącym głosem: 
«Nie ma w Nim winy!» 
«Jeśli to mówisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Ten, kto siebie czyni królem, jest jego 
nieprzyjacielem. Chcesz uwolnić Nazarejczyka? Damy o tym znać Cezarowi.» 
  
[por. Mt 27,24; J 19,13-16; ] Piłata ogarnia strach przed człowiekiem. 
«Chcecie więc Jego śmierci? Niech tak będzie! Niech jednak krwi tego Sprawiedliwego 
nie będzie na moich rękach.» 
I każe sobie przynieść miednicę. Myje ręce na oczach tłumu, który wydaje się ogarnięty 
szałem i krzyczy: 
«Na nas, na nas Jego krew! Niech spadnie na nas i na nasze dzieci! My się tego nie 
boimy. Na krzyż! Na krzyż!» 
  
[por. J 19,19-22; Mt 27,37; Mk 15,26; Łk 23,38] Poncjusz Piłat wraca na swój tron. 
Wzywa centuriona Longina i niewolnika. Każe niewolnikowi przynieść stolik. Kładzie na 
nim tabliczkę i każe na niej napisać: “Jezus Nazarejczyk, Król Żydów”. Pokazuje ją ludowi. 
«Nie, nie tak! Nie: “Król Żydów”, lecz że On powiedział, że będzie Królem Żydów!» – 
krzyczy wielu. 
«Co napisałem, to napisałem» – mówi twardo Piłat, stojąc z ramionami wyciągniętymi do 
przodu.”   
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JJJak widać z powyższego Żydzi szantażowali Piłata faktem, że Jezus jako 

Król Żydów jest wrogiem Rzymu a wroga Rzymu należy skazać na śmierć. 

  

Należy domniemywać, że Piłat skazując kogoś na śmierć musiał wyrok 

pisemnie uzasadnić poprzez napis na tablicy (pisemny wyrok) umieszczony na 

krzyżu.  

Piłat pisze więc prawdę i tu nie pozwala się oszukać Zydom (zamiar nie może 

być karany śmiercią).  

Stąd nie pisze, że tu wisi Jezus, który chciał być Królem Żydów, tak jak chcą 

Żydzi ale pisze „Jezus Nazarejczyk Król Żydowski”, dając Żydom prawdziwą 

informację:  

„Tu wisi Jezus Nazarejczyk Król Żydowski, którego skazali na śmierć przez 

ukrzyżowanie, według własnego prawa i zwyczaju Żydzi, biorąc pełną 

odpowiedzialność za ten wyrok śmierci, chcąc jednocześnie nadal żyć pod 

panowaniem Rzymskim, bez żadnego własnego Króla. My Rzymianie tylko 

wykonaliśmy ten wyrok”.   

 

ZZZwróćmy w tym miejscu uwagę, że ostatni Król Judeiczyków Herod Wielki 

miał tytulaturę „Z łaski Rzymu Król Judei”. Tym samym Żydzi godzili się na 

okupację rzymską z własnym Królem jako namiestnikiem.  

 

Teraz bardziej możemy zrozumieć tytulaturę Królów Polskich „Z Bożej łaski”.   

Na przykład Pan Prezydent Andrzej Duda może sobie napisać, co najwyżej w 

swojej tytulaturze „Z woli wyborców (tłumu)”. To samo mogą napisać sobie 

Posłowie, Senatorowie, Europosłowie.  

Sędziowie mogą sobie napisać „Z łaski Prezydenta wybranego z woli tłumu”.  

 



ODEZWA KRÓLEWSKA 
z 14 kwietnia A.D.2018  Succisa Viresit 

 XIX 

Zwróćmy, więc uwagę, że dopóki nie ma Króla z łaski Bożej, dopóty władza 

oparta jest na woli tłumu.    

 

KKKról Polski, mimo, że obierany był dziedzicznie za zgodą Możnowładców, 

lub elekcyjnie miał obowiązek używania tytulatury „Z Bożej łaski...”. Jeśli 

bowiem nie był z Bożej łaski, bluźnił swoją tytulaturą i czekała Go a może i 

jego rodzinę Boża kara.   

 

Stąd koronacja Króla Polski poprzez namaszczenie i koronację koroną z 

krzyżem, berłem i jabłkiem (symbol Jezusa), nawiązywała wprost do łaski 

Bożej.  

Każda władza pochodzi bowiem od Boga ale nie każda ma łaskę Boga!  

 

PPPrzez łaskę Bożą należy tu rozumieć Dary Ducha Świętego:  

 dar mądrości,  

 dar rozumu,  

 dar rady,  

 dar męstwa,  

 dar umiejętności,  

 dar pobożności,  

 dar bojaźni Bożej.  

 

Jeżeli Panujący nie ma darów Ducha Świętego można przyjąć, że jego 

władza nie ma nimbu łaski Bożej.     
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Jest rzeczą oczywistą, że Dary Ducha Świętego nie są darami danymi raz na 

zawsze. O te dary trzeba dbać, pielęgnować je w sobie i modlić się o nie. 

Każdy człowiek ma rozum ale czy ma mądrość?  

Każdy człowiek ma charakter ale czy ma odwagę?  

Każdy człowiek może coś robić ale czy robi to umiejętnie?  

 

SYTUACJA GEOPOLITYCZNA A.D.2018  

 

PPPrzyglądając się obecnej sytuacji geopolitycznej, a znając wycinkową 

historię jak wyżej widzimy obecne problemy świata we właściwej 

perspektywie.  

Przede wszystkim widzimy chaos cywilizacyjny. Stąd czas najwyższy 

uporządkować tę sprawę poprzez:  

 

WWWIIIEEELLLKKKĄĄĄ   RRREEEMMMOOONNNAAARRRCCCHHHIIIZZZAAACCCJJJĘĘĘ   

WWWIIIEEELLLKKKĄĄĄ   RRREEECCCHHHRRRYYYSSSTTTIIIAAANNNIIIZZZAAACCCJJJĘĘĘ   

PPPAAAXXX   CCCHHHRRRIIISSSTTTIIIAAANNNAAA   
 

BBBy wiek XXI był przełomowym rokiem w historii ludzkości trzeba zrobić 

dwie rzeczy: 

 

PRIMO: remonarchizować pokojowo świat w duchu chrześcijańskich 

monarchii. 

SECUNDO: rechrystianizować pokojowo świat wszędzie tam, gdzie to możliwe 

w duchu PAX CHRISTIANA. 
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Czy to możliwe?  

 

Pytanie powinno raczej brzmieć: czy jest inny sposób uratowania cywilizacji 

białego człowieka? Jeśli jest, prosimy podpowiedzieć jaki?  

 

Po upływie ostatnich 2000 lat mamy pełny obraz sytuacji i oceny: reformacji 

Lutra, ateizacji, skutków działalności masonerii światowej, skutki działania 

syjonizmu światowego, skutki działania komunizmu, skutki islamizacji. Mamy 

sporą wiedzę na temat chrześcijaństwa i organizacji kościoła katolickiego.  

Jeśli ktoś nie chce pojąć tych danych własnym rozumem niech je wrzuci do 

komputera!  

 

Co jest, więc pilnie potrzebne w świecie chrześcijańskim?  

 

Należy pilnie zreorganizować Stolicę Apostolską i Państwo Watykan.  

1. Wyznaczyć (poprzez biskupów danego obszaru) na świecie 12 

Apostołów (Patriarchów) jako Rada Apostolska z papieżem na czele.  

2. Papieża powinni wybierać jawnie wszyscy biskupi.   

3. Stały Sobór w Watykanie.  

4. Kandydatów na Biskupów obierają Synody w których uczestniczą 

kapłani i osoby świeckie. Akceptuje konkretnego kandydata Król lub 

inna władza naczelna. Następnie akceptuje Biskupa Rada Apostolska i 

Papież. Drugi Wybrany kandydat nie wymaga akceptacji Rady 

Apostolskiej i Papieża, by uniknąć impasu.  

5. Skasowane postanowień II Soboru Watykańskiego. Powrót do 

Postanowień Soboru Trydenckiego. 

   

Co jest pilnie potrzebne w świecie świeckim?  

 

Czas najwyższy aby USA jasno określiły swoją cywilizację, by to samo zrobiła 

Europa Zachodnia, by to zrobił Izrael, by to samo zrobiła cała Europa 

Środkowa.  
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Wydaje się, że zgodnie z Objawieniami w Fatimie, obecnie świat ratuje Rosja!  

Rosja ratuje resztki chrześcijaństwa w Syrii, ratuje cywilizację chrześcijańską 

„Christianitas”.  

 

KKKrólestwo Polskie aspirujące do przewodzenia Wielkiej Lechii namawia 

całą Słowiańszczyznę za opowiedzeniem się za cywilizacją „Christianitas”.  

 

AAApelujemy do Mieszkańców USA, by również określiły swoją cywilizację 

jako „Christianitas”. Popieramy ideę „Różaniec od Wybrzeża do Wybrzeża” 

zaplanowany w USA na 7 października br.  

Apelujemy, by zrezygnowali z przywództwa tetrarchy (Prezydenta) i by obrały 

sobie Dynastię Panującą i chrześcijańskiego Króla.   

Uważamy, że Mieszkańcy USA powinni narodową ekspiacją przeprosić Boga 

za eksterminację Indian – prawowitych mieszkańców ziemi amerykańskiej oraz 

za rządy masonerii w USA.    

 

IIIzrael powinien uznać swój błąd wyboru ateizmu i powrócić do korzeni 

swojej wiary i rozpocząć narodową ekspiację za mord dokonany na Jezusie 

Chrystusie.  
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FFFrancja powinna wrócić do korzeni chrześcijańskich, powinna narodową 

ekspiacją przeprosić Boga za mord na Królu Francji Ludwiku XVI i Królowej 

Francji Marii Antoninie.  

Apelujemy, by Francuzi zrezygnowali z przywództwa tetrarchy (Prezydenta) i 

by obrały sobie Dynastię Panującą i chrześcijańskiego Króla.   

 

 

AAAnglia powinna wrócić do korzeni chrześcijańskich, powinna narodową 

ekspiacją przeprosić Boga za mord Króla Anglii Karola I Stuarta oraz za mord 

Królowej Szkocji Marii Stuart.   

 

SSSzwecja powinna nawiązać do czasów Świętej Brygidy i Królowej Krystyny 

i przejść na chrześcijaństwo.  

 

PPPodobnie Niemcy, a szczególnie Bawaria powinny ogłosić się krajami 

chrześcijańskimi.  

 

PPPodobnie Portugalia, Hiszpania, Kanada, Australia.  

RRRosji życzymy Króla lub Cesarza. Wiemy, że Rosjanie od wielu lat 

przepraszają Boga za mord Rodziny Romanowów! 
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SSSyrii życzymy organizowania się w chrześcijańską Wielką Syrię.  

SSSłowiańszczyźnie życzymy zorganizowanie się w Wielką Lechię pod 

Naszym przywództwem.  

 

CCCałemu światu życzymy pokoju i pokojowego współistnienia!  

NNNamawiamy wszystkich Uczestników II Wojny Światowej do zakończenia II 

Wojny Światowej poprzez Międzynarodową Konferencję Pokojową w 

Gdańsku Oliwie! Nie stawiamy jako kraj najbardziej umęczony II Wojną 

Światową żadnych warunków wstępnych.    

  

NNNamawiamy II RP, PRL, III RP, aby ich przedstawiciele pojawili się w 

dniach 1-3 mają A.D.2018 w Gdańsku – Oliwie aby m.in. przedyskutować 

wspólne stanowisko do zaprezentowania podczas Międzynarodowej 

Konferencji Pokojowej kończącej II Wojnę Światową.  

Świat i Polacy powinni znać stanowisko Polski wobec spraw granicznych, 

reparacji i ewentualnych innych roszczeń.       

Dano 14 kwietnia A.D.2018 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej w Trzecim Roku 

Naszego Panowania.  

  Wojciech Edward Rex Poloniae 
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