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GENEZA POWSTANIA RADY STANU

R

ada Stanu Królestwa Polskiego została powołana do życia Decyzją Króla Polski Wojciecha Edwarda I,

dokładnie rok po obiorze na króla-elekta, tj. w dniu 16 lipca A.D. 2017.
Król Polski Wojciech Edward I doszedł do wniosku, że Rację Stanu Królestwa Polskiego powinien reprezentować
organ królewski - Rada Stanu - złożona z Króla, Marszałka Sejmu Walnego, Marszałka Wielkiego Koronnego,
Kanclerza Wielkiego Koronnego, V-ce Kanclerza Wielkiego Koronnego, Podskarbiego Wielkiego Koronnego.
Pierwsze Posiedzenie Rady Stanu odbyło się 16 lipca A.D.2017 w Wejherowie w Klasztorze Franciszkanów.
Posiedzenia Rady Stanu były w większości przypadków dokonywane poprzez KRÓLEWSKIE ZWOŁANIA
nazywane KONWOKACJAMI, ogłaszanymi publicznie trzema wiciami i umieszczane w internetowej Metryce
Koronnej (www.metrykakoronna.org.pl) oraz na internetowym profilu królewskim www.królpolski.org.pl.
Rada Stanu odbywa się albo w ścisłym gronie albo w gronie Expertów i zaproszonych Gości.
Uchwały Rady Stanu Królestwa Polskiego, zaakceptowane przez Króla, wiążą wszelkie władze wykonawcze, tak
samego Królestwa Polskiego, jak i władze „III RP” oraz inne.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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DOTYCHCZASOWE RADY STANU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I Posiedzenie – Wejherowo – 16 lipca A.D.2017
II Posiedzenie – Bojano – 25 lipca A.D.2017
III Posiedzenie – Warszawa – 7 sierpnia A.D.2017
IV Posiedzenie – Gdańsk-Oliwa – 11 października A.D.2017
V Posiedzenie – Drohiczyn – 18 listopada A.D.2017
VI Posiedzenie – Zielona Góra – 19 stycznia A.D.2018
VII Posiedzenie – Szczecin – 15 lutego A.D.2018
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NOTA WPROWADZAJĄCA
SUCCISA VIRESCIT!
(ODRĄBANE ODRASTA)

K

rólestwo Polskie nie zostało wskrzeszone po to, by obalić władzę „III RP”, ale by drogą konwergencji,
najpierw wpływać, a następnie współrządzić z władzą „III RP” w celu transformacji ustrojowej w ustrój monarchii
republikańskiej z Królem Polski na czele, jako Panującym wraz z Kanclerzem Wielkim Koronnym jako Rządcą,
zastępując w jednej osobie dzisiejszego Prezydenta i Premiera i aby prowadzić Polaków ku pomyślności ale i
zbawieniu w ramach cywilizacji „Christianitas”.
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W

Królestwie Polskim nie przewiduje się istnienia partii politycznych, ale wolność Sejmikowania Ziemskiego.
To dana Ziemia, a nie partia deleguje Deputatów – Posłów na Sejm Walny oraz wyznacza Urzędników
Ziemskich i za nich odpowiada. Może też na corocznym Sejmiku Relacyjnym ich zmienić.

J

ak widać nie jest to rewolucja ale powrót do naszych polskich tradycji, do korzeni ustrojowych: królewskiej
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
Rozum i logika podpowiada, że skoro „III RP” nie przedstawia siebie jako okupanta rdzennych Polaków, to
powinna bez żadnych oporów z rad rdzennych Polaków korzystać i w interesie rdzennych Polaków rządzić.

K

rólestwo Polskie reprezentuje przede wszystkim rdzennych Polaków, czyli Polaków z krwi i kości, od
wieków żyjących i mieszkających na Ziemi Polskiej.
Nie każdy „Polak” – obywatel „III RP” z urzędu jest Polakiem – Poddanym Królestwa Polskiego.
Tak, jak przy przyznawaniu obywatelstwa w „III RP” potrzebne są pewne kryteria do spełnienia, tak samo, aby
stać się Poddanym Królestwa Polskiego trzeba spełnić określone kryteria.
Jednym z takich kryteriów jest służenie Królestwu Polskiemu, czyli respektowanie prawa Królestwa Polskiego,
które zbliżone jest do Prawa Bożego zawartego w Dekalogu.

K

rólestwo Polskie wybrało model konwergencji ustrojowej „III RP” oraz Królestwa Polskiego i proponuje
swoistą Unię Państw i Narodów w ramach Korony Królestwa Polskiego, tak „III RP” jak i innym „państwom”
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działającym na odwiecznych Ziemiach Korony Królestwa Polskiego, proponując wspólny kod kulturowy –
cywilizacyjny tj. Unię „Christianitas”.

K

ról Polski nie ukrywa ambicji realizacji projektu wskrzeszenia „Wielkiej Lechii” vel „Trójmorza” pod

patronatem Królestwa Polskiego, proponując jako wspólny mianownik wspólny kod kulturowy – cywilizacyjny tj.
Unię „Christianitas”.

T

ak, więc Królestwo Polskie (Królestwo Lechii) vel Regnum Lechiae ma za zadanie zbudowanie Korony
Królestwa Polskiego (Corona Regnum Poloniae vel Corona Lechiae) w Unii „Christianitas” z sąsiadami tj. z
Litwą, Łotwą, Estonią, Białorusią, Ukrainą, a być może także z Zachodnią Rosją (Obwód Królewiecki), Szwecją,
Finlandią, Danią, Meklemburgią (Obotrytami), Brandenburgią (Lutykami i Wieletami), Saksonią (Łużyczanami),
Czechami (Morawami), Słowacją i Węgrami, by następnie jako Korona Królestwa Polskiego (Lechia Minore Lechia Mniejsza) wejść w skład Imperium Wielkiej Lechii (Lechia Majore Empire) obejmującej dodatkowo:
Bawarię, Lotaryngię, Bar, Liechtenstein, Austrię, Veneto (Wenecja), Sycylię, Kalabrię, Bazylikatę i Apulię
(Włochy), Słowenię, Serbię, Chorwację, Rumunię, Bułgarię, Grecję, Bośnię i Chercegowinę, Macedonię,
Mołdawię.
Strategicznymi sojusznikami Wielkiej Lechii powinny być kraje skandynawskie: Dania, Norwegia i Szwecja oraz
Turcja.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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SKŁAD RADY STANU
na VII Posiedzeniu Rady Stanu
w Szczecinie
w dniu 15 lutego A.D. 2018
1. J.K.M. Wojciech Edward I
2. J.W. Cezary Mariusz Tousty – Kanclerz Wielki Koronny, Marszałek, Starosta Generalny Pomorza
Wenedyjskiego
3. J.W. Marian Redes – V-ce Kanclerz Wielki Koronny, Starosta Generalny Nadodrza, Marszałek Ziemi
Zachodniopomorskiej – Wenedyjskiej
4. J.W. Jaosław Kierznikowicz – Marszałek Sejmu Walnego, Marszałek Wielki Koronny, Marszałek Ziemi
Kaszubskiej.

IX

SUMMARIUSZ
z VII Posiedzenia Rady Stanu Królestwa Polskiego w dniu 15 lutego A.D. 2018 - Szczecin

PRZEBIEG OBRAD
(DIARIUSZ)
VII Posiedzenia Rady Stanu

w Szczecinie
w dniu 15 lutego A.D.2018
Król: wita Lachów, Lechów, Wenedów, Polaków.
Król: wita obecnych Radców Stanu Królestwa Polskiego.
Król: przedstawia Radców Stanu.
Król: chcemy omawiać problemy rangi Racji Stanu Królestwa Polskiego.
Król: odmówmy modlitwy: „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”.
Król: Duchu Święty zstąp na te obrady! W imię Ojca i Syna…
J.W. Jarosław Kierznikowicz: Czyta Ewangelię z dnia 15 lutego A.D.2018
(Łk 9, 22-25)
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Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie;
zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie".
Potem mówił do wszystkich:
"Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.
Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?"
Oto Słowo Boże!
Bogu niech będą dzięki!
Król: jest Nam bardzo miło spotkać się w gronie Rady Stanu.
Król: jesteśmy w Szczecinie, niedaleko jest Stargard, Kamień Pomorski, rzeka Odra, Pomorze, Gdańsk…
Król: spotykamy się po Radzie Stanu w Zielonej Górze gdzie omawialiśmy kwestię Ducha. Przy okazji
dziękujemy ks. doktorowi Henrykowi Nowikowi.
Król: nie jest to łatwa rzecz wskrzesić Królestwo Polskie!
Król: czyta Porządek Obrad zawarty w Konwokacji Trzecich Wici:

Wiodące tematy obrad:

Rady Stanu
(Propozycje od Tronu)
A. Sprawy geopolityczne.
B. Trójmorze ze Szwecją i Turcją?
C. Tunel podmorski do Szwecji. Szlak handlowy Szwecja – Turcja – Adriatyk.
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D. Fundamentalizm katolicki i żydowski na Ziemi Polskiej.
E. Sprawy Niemiec i sytuacji na Ziemi Obodryckiej, Lutyckiej, Wieleckiej, Łużyckiej.
F. Sprawa „Zaproszenia na „Pokojowy Zjazd Oliwski” z 12 lutego A.D.2018.
G. Sprawa planów „PiS” zniszczenia polskiego przemysłu futrzarskiego.
H. Wybory samorządowe do Sejmików Wojewódzkich, ze szczególnym uwzględnieniem Sejmików na Ziemi
Nadodrzańskiej (Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie) i na Ziemi Pomorskiej (Zachodniopomorskie,
Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie).
I. Sprawa Aktu 447.
J. Sprawa akcji antypolskiej.
K. Sytuacja i nastroje społeczne na Pomorzu i Ziemi Nadodrzańskiej.

(Debata, Uchwały, Rezolucje, Solucje)
Król: mówi kilka słów o Szwecji.
Król: dziękuje Radcom za przybycie.
Król: mówi o problemie Aktu 447 procedowanego w USA.
Król: Podpisanie tego Aktu potraktujemy jako „casus belli”.
Król: „III RP” przygotowuje Ustawę reprywatyzacyjną, która może wyrządzić więcej szkód niż Akt 447.
J.W. Marian Redes: ogląd pojedynczego Obywatela zależy od publikatora z którego korzysta. Najczęściej są to
publikatory niemieckie. Ponad 50% Polaków nie bierze udziału w wyborach! W tym roku wchodzimy w wybory
samorządowe. Preferowane będą partie polityczne. Inne ugrupowania mają gorsze warunki.
Sprawa uchodźców – nachodźców. Zaczynają się problemy na Ścianie Zachodniej.
Polska jest atakowana ze wszystkich stron!
Problem z Żydami polega na ich innej cywilizacji opartej na Talmudzie i kłamstwie.
Fałszowana jest historia przez judaizm talmudyczny i protestantyzm.
Polska jest ostoją normalnej rodziny!
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Król: co ze Stocznią Szczecińską?
J.W. Marian Redes: coś się dzieje, są pierwsze zamówienia.
Król: pokazując okładkę tygodnika „Niedziela” poświęconą dzieciom, z napisem „Dziecko na celowniku” [artykuł
wewnątrz numeru pt. „Polskie dzieci nie musza trafiać do Jugendamtu”].
Król: omawia problem działania Jugendamtu tzn. 60 km w głąb Polski [porozumienie w tej sprawie z III RP].
Król: musimy ostrzec Polaków przed działaniami Jugendamtu.
Król: generalnie Konstytucja z 1997 zabrania ekstradycji Obywateli Polskich.
Król: Racją Stanu Królestwa Polskiego jest nie krzywdzić dzieci!
Król: nie możemy pozwolić aby Jugendamt zajmował się kidnapingiem polskich dzieci jak onegdaj Niemcy
podczas II Wojny Światowej [1942/1943] porwały w głąb Niemiec z Zamojszczyzny ok. 200 tyś. dzieci [źródła
oficjalne np. Wikipedia mówią o 30 tyś. polskich dzieci wysiedlonych w ramach „Aktion Zamość”].
Król: około 1 mln Niemców ma pochodzenie porwanych dzieci zamojskich.

*****
KOMENTARZ:
Historia Jugenamtu jest przemilczana. Na stronie niemieckiej Wikipedii znajdziemy m.in.:
„Niezależne prawo do edukacji dziecka przestało obowiązywać, zostało zastąpione przez "edukację dla
niemieckiej wspólnoty narodowej". Młodzież i dziewczęta były przymusowo zorganizowane w Hitler Youth
lub Bund Deutscher Mädel, a tym samym poddane kontroli państwa.”
Należy domniemywać, że Jugendamt, mimo upływu czasu realizuje politykę rasową Niemiec, opartą na
eugenice (dobór rasowy) oraz politykę wychowania homo teutonicus – obywatela niemieckiego, protestanta,
ślepo wykonującego rozkazy przełożonych, płacącego podatki i ufającego bezkrytycznie władzy.
Jugendamt to fabryka obróbki Obywatela Niemieckiego z mechanizmem inżynierii społecznej; to fundament
Niemiec [czym skorupka za młodu nasiąknie] jako społeczności wychowywanej szablonowo „pod linijkę”. Po
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takim procesie obróbki psycho-fizycznej [metoda Pawłowa] każdy Niemiec zachowuje się szablonowo; jego
reakcje są przewidywalne i programowalne. Nie ma miejsca na indywidualny rozwój człowieka, co stoi w opozycji
do personalizmu chrześcijańskiego obowiązującego w Królestwie Polskim.
W protestantyzmie obowiązuje zasada prymatu społeczności nad jednostką i relacje Bóg – społeczność; w
chrześcijaństwie liczy się relacja pojedynczy człowiek a Bóg.
Mamy, więc do czynienia z różnymi cywilizacjami wychowania dzieci, a prze to innymi cywilizacjami w
konsekwencji. W Niemczech (za Feliksem Konecznym) przyjmuje się, że obowiązuje cywilizacja bizantyńska,
stawiająca na pierwszym miejscu państwo i posłuszeństwo wobec państwa i jego organów oraz zjednoczenie
władzy świeckiej z duchowną. W cywilizacji tej zabijany jest indywidualizm i zakopywane są talenty. Ludzie żyją
bez Ducha i nie są w stanie osiągnąć równowagi Ducha z materią. Obowiązuje prymat materii nad Duchem.
Stąd obce jest takim ludziom pojęcie Pokoju Bożego. Stan nierównowagi prowadzi do wojen rozumianych
nowocześnie [wojna ekonomiczna] i tradycyjnie. W ramach takiej cywilizacji Niemcy muszą ciągle walczyć,
zagarniając cudzą pracę i cudze mienie. Nieznane jest tam pojęcie uczciwej wymiany handlowej ani pojęcie
uczciwego pieniądza. Handel i pieniądz musi dawać większe korzyści Niemcom! Organizacje międzynarodowe
są dobre tylko wówczas, gdy na ich członkostwie korzystają w większej mierze Niemcy niż inni.
Dziwi postawa tych, którzy chcą postawić na współpracę handlową i gospodarczą z Niemcami; a szokuje wręcz
postawa tych, co chcą integrować się w ramach różnych organizacji, na przykład w ramach Unii Europejskiej.
Trzeba sobie zdawać sprawę, że na takiej współpracy, czy członkostwie, cywilizacja „Christianitas” traci, a
cywilizacja „bizantyńska” zyskuje, co w konsekwencji prowadzi do podboju cywilizacyjnego, czyli do wchłonięcia
Polski i Polaków do cywilizacji bizantyńskiej.
Nie można założyć, że cywilizacje nie walczą ze sobą, tak jak nie można założyć, że płyty tektoniczne
ciągle nie pracują!
Problemem w organizacjach gdzie członkowie pochodzą z różnych cywilizacji jest brak wzajemnego
zrozumienia, bo przedstawiciele pochodzą z różnych cywilizacji. Tak, więc dla Niemców sytuacja, że Unia
Europejska musi dawać większe korzyści Niemcom niż innym jest oczywiste w ramach cywilizacji bizantyńskiej,
dla Polaków współpraca powinna być korzystna i równomierna dla wszystkich stron.
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Dla Niemców dyskryminacja ekonomiczna innych jest oczywista. Dla Polski dyskryminacja jest nie do przyjęcia.
Z takich organizacji trzeba występować, o ile nie akceptuje się cywilizacji bizantyńskiej. W innym przypadku,
walcząc o swoją pozycję i swoje racje, doprowadzi się do wojny!
W Królestwie Polskim obowiązuje cywilizacja „Christianitas” stawiająca na pierwszym miejscu indywidualny
rozwój Człowieka w ramach Królestwa, gdzie władza duchowna i świecka są rozdzielone i w pewnym sensie od
siebie niezależne ale ze sobą współpracujące, poprzez wzajemne przenikanie się, z obowiązującym prymatem
Ducha nad materią [nie samym chlebem człowiek żyje].
Równowaga Ducha i materii jest Pokojem Bożym.
Niemcy mają „narodowy” przemysł wychowania Niemców! Każdy Niemiec przeszedł „proces technologiczny”
wychowania na porządnego Niemca. Zasada jest prosta: albo wychowujesz dziecko według ustalonego przez
państwo szablonu i nie tracisz dziecka albo zrobi to za ciebie Jugendamt wyspecjalizowany w przekazywaniu
dzieci do sprawdzonych rodzin zastępczych!
Reasumując Niemcy po II Wojnie Światowej genetycznie zmodyfikowały się słowiańskimi genami ale w sensie
cywilizacji nic na lepsze się nie zmieniło.

*****
Król: dziecko [sierota lub wyjątkowo odebrane rodzicom] można powierzyć wyłącznie najbliższej rodzinie!
Król: Musimy podjąć jakąś decyzję!
J.W. Marian Redes: należy poddać problem Jugendamt’ów pod obrady ONZ. Jesteśmy niestałym członkiem
ONZ.
Król: zabicie tożsamości dziecka jest ludobójstwem!
Król: należy uznać niemiecki Jugendamt jako organizację faszystowską, zbrodniczą, przestępczą!
Król: gdy emigracja Polaków do Niemiec zmniejszy się, wówczas Jugendamt zapewne zwiększy obszar swojej
jurysdykcji.
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Król: mamy do czynienia z porywaniem i handlem dziećmi. Los takiego dziecka jest nieznany. Może być
przeznaczone na organy.
Król: [do III RP] od Kaczyńskiego w dół: upadniecie, jeśli nie obronicie dzieci! Przywiążcie sobie młyńskie koło do
szyi i rzućcie się w otchłań ….
Król: to jest chore, gdy można sobie zamawiać dziecko np. mogą takie zamówienia na dzieci składać pary
homoseksualne. Musimy o tym mówić ze Szczecina.
J.W. Marian Redes: polityka Żydów po wojnie była nakierowana na związki polsko-żydowskie.
Król: kto zamachuje się na polskie dziecko ten popełnia Zbrodnię Stanu i staje się Wrogiem Narodu Polskiego.

*****
REZOLUCJA
RADY STANU
z 15 lutego A.D.2018
SZCZECIN
W SPRAWIE OCHRONY POLSKICH DZIECI
1. Krzywdą dziecka jest gwałt na jego fizyczności i psychice.
2. Dziecko ma niezbywalne prawo przebywać i wychowywać się z naturalnymi rodzicami. Tylko w
wyjątkowych wypadkach to prawo może być naruszone.
3. Rodzice mają, w ramach naturalnej władzy rodzicielskiej, niezbywalne prawo wychowywać swoje
naturalne dziecko. Tylko w wyjątkowych wypadkach to prawo może być naruszone.
4. Rodzice nie mają prawa krzywdzić swojego dziecka fizycznie i psychicznie.
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5. Rodzice w ramach swojej władzy rodzicielskiej odpowiadają przed społeczeństwem za ścieżkę
edukacji własnego dziecka, za jego zdrowie fizyczne i psychiczne, za proces wychowawczy oraz
rozwój duchowy.
6. Królestwo Polskie oczekuje, że rodzice, opiekunowie, wychowawcy oraz nauczyciele będą
wspólnie dbać o rozwój każdego dziecka na Ziemi Królestwa Polskiego; o rozwój jego
indywidualnych talentów, w ramach personalizmu chrześcijańskiego i cywilizacji „Chrstianitas”.
7. W przypadku konfliktu dobra dziecka i dobra rodziców lub dobra choćby jednego rodzica
ważniejsze jest dobro dziecka.
8. Za rodzinę zastępczą w pierwszej kolejności należy rozumieć osoby bliskie rodzicom naturalnym
oraz wybrani przez rodziców Rodziców Chrzestnych.
9. Rodzina zastępcza musi być narodowościowo, kulturowo i religijnie podobna do rodziców
naturalnych.
10.Kto w Królestwie Polskim krzywdzi dziecko, ten popełnia Zbrodnię Stanu, stając się ipso facto
Wrogiem Narodu Polskiego.
11. Kto krzywdzi polskie dziecko, ten popełnia Zbrodnię Stanu, stając się ipso facto Wrogiem
Narodu Polskiego.
12. Żaden Urząd, Organ, etc., ani żadna osoba na Ziemi Królestwa Polskiego nie może wyrazić
ustnej lub pisemnej zgody na ekstradycję polskiego dziecka za granicę, do innego państwa.
13. Na Ziemi Korony Polskiej odebrane rodzicom, w drodze wyjątku, dziecko można przekazać
wyłącznie najbliższej lub dalszej rodzinie lub Rodzicom Chrzestnym, a gdy takowych brak,
rodzinie zastępczej o dobrej reputacji, w niedalekiej odległości od naturalnych rodziców.
14. Wyroki obcych państw w sprawie polskich dzieci są na Ziemi Korony Polskiej nieważne.
15. Uznajemy niemiecki Jugendamt za organizację zbrodniczą, przestępczą.
16. Uznajemy niemiecki Jugendamt za Wroga Narodu Polskiego.
Uchwałę Rady Stanu Królestwa Polskiego przyjęto przez aklamację w dniu 15 lutego A.D. 2018.
Uchwałę zatwierdził w dniu 22 lutego A.D.2018 oraz manu propria podpisał: Król Polski Wojciech Edward I.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Metryce Koronnej z 14 dniowym vacatio legis.

*****
Król: czy my od Żydów otrzymujemy rażącą niewdzięczność?
Król: czy Polacy zmarnowali śmierć wielu Żydom? (sic!)
Król: Izrael manipuluje Żydami, którzy przeżyli holocaust!
Król: [do Żydów] macie nam udowodnić niby mordy Żydów albo zamilczeć! Jeżeli macie jakieś polskie nazwisko
[które mordowało Żydów] to na stół! Nie ma odpowiedzialności zbiorowej! Nie, że torturowaliście po wojnie
czterech Polaków i ci przyznali się do Jedwabnego! Zeznania w wyniku tortur są w cywilizowanych krajach
nieważne.
Król: żadnego mordu Żydów w Jedwabnem dokonanego przez Polaków nie było! Jest to kłamstwo! To
policzek! [pomówienie]. Jeśli powiedziałem nieprawdę to powiedz gdzie, a jeśli powiedziałem prawdę, to
dlaczego mnie bijesz! Dlaczego nas bijecie Żydzi?
Król: jeżeli mówię, że Polacy nie zabijali Żydów, to powiedźcie, który Polak to robił! W naszej cywilizacji trzeba
powiedzieć konkretne imię nazwisko, datę, miejsce i okoliczności.
Król: wmawianie antysemityzmu Polakom przez Żydów to największa bezczelność! To największa hucpa na
świecie! Dlaczego? Bo jeżeli przyjąć, że Jezus był Żydem, a my w Polsce, jako już nieliczni, mamy kult Żyda, to
jak nam można wmawiać antysemityzm, anty-żydostwo?
Król: To Wy Żydzi jesteście antysemici! Cały Izrael to jeden wielki antysemityzm! Wy nienawidzicie Jezusa
Chrystusa! Jesteście antysemici! Wszyscy jak jeden! Antysemici jesteście! Prawie wszyscy, bo jest trochę
ortodoksów! Izrael to jest kraj antysemicki!
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*****
„Afiliowana przy ONZ Ekonomiczna i Społeczna Komisja ds. Zachodniej Azji opublikowała [ w marcu 2014 roku] raport
stwierdzający, że Izrael wprowadził system apartheidu w odniesieniu do ludności palestyńskiej. Od raportu zdystansował się
sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres a szefowa komisji Rima Khalaf złożyła rezygnację z pełnionej funkcji.

fot. flickr.com/ Palestine Grafities
Jak mówi o tym raport, „Izrael wprowadził system apartheidu, który systematycznie instytucjonalizuje dyskryminację rasową” i
„dotyczy narodu palestyńskiego jako całości”. „Izrael ponosi winę za politykę i działania praktyczne, które świadczą o popełnieniu
zbrodni apartheidu” – stwierdza raport, wskazując m.in. na nielegalne rozkradanie ziem należących do Palestyńczyków i budowę
sprzecznych z prawem międzynarodowym osiedli żydowskich na terenach okupowanych. Autorzy dokumentu wykazują, że
Palestyńczycy zostali podzieleni na cztery grupy, co do których stosowane są różne prawa. Zróżnicowanie to obejmuje
obywateli Izraela narodowości palestyńskiej, Palestyńczyków ze wschodniej części Jerozolimy, zamieszkałych na Zachodnim
Brzegu Jordanu i w paśmie Gazy oraz uchodźców i mieszkających za granicą.
W skład komisji, która przygotowała raport, wchodzi 18 państw arabskich, jednak jego autorami jest dwoje amerykańskich
uczonych: profesor prawa Richard Falk, były specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka oraz Virginia Tilley, profesorka
politologii na uniwersytecie Southern Illinois. Warto przy okazji przypomnieć, że w 2014 r. ówczesny amerykański sekretarz stanu
John Kerry ostrzegał Izrael przed ryzykiem, że stanie się państwem apartheidu, jeżeli będzie nadal blokować powstanie państwa
palestyńskiego. Natomiast w grudniu ubiegłego roku Stany Zjednoczone wstrzymując się od głosu umożliwiły przyjęcie przez Rady
Bezpieczeństwa ONZ rezolucji wzywającej Izrael do wstrzymania budowy nowych osiedli na okupowanych terenach oraz wycofania
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wojsk z obszaru Gazy. Jednak obecna amerykańska administracja diametralnie zmieniła swoje stanowisko, a Donald Trump
zadeklarował jednoznacznie proizraelski kurs polityczny. Stała przedstawicielka USA w ONZ Nikki Haley oświadczyła, że Stany
Zjednoczone czują się ciężko znieważone wnioskami z raportu i dodała, że sekretariat ONZ powinien doprowadzić do jego
wycofania.
Źródło: http://strajk.eu/raport-onz-wywolal-burze-izrael-oskarzony-o-stosowanie-apartheidu/

*****
Król: nie ma czegoś takiego jak naród wybrany w ujęciu cywilistycznym. Jedynie w teologii może mieć to
miejsce!
Wy Żydzi jesteście antysemitami i anty-Polakami! My nie wynosimy się ponad Was! Opamiętajcie się!
Ja do Was mówię jako Król Polski: nawróćcie się, nawróćcie się [na wiarę w Jezusa Chrystusa jako
Boga] albo spotka Was Boża kara! [dosięgnie Was Boża sprawiedliwość].
Bo wcale nie jest powiedziane, że Żydzi amerykańscy drugi raz Was nie zdradzą! Już raz Was zdradzili! Hitler
był Żydem! Napadł na Polskę, by mordować Polaków! Najpierw [1940-1941] zginęło w Auschwitz 300 tyś.
[rdzennych] Polaków, by następnie [w Birkenau] [1942-1944] mogło zginąć 1.100 tyś. Żydów [w tym wielu
Polaków narodowości żydowskiej oraz Żydzi z całej Europy, m.in. ok. 600 tyś. z samych Węgier].
Król: w sumie zginęło podczas II Wojny Światowej ok. 3 mln Żydów [z całej Europy] oraz 3 mln Polaków
[prawdopodobnie w rzeczywistości zginęło około 10-13 mln Polaków].
Król: Jest to jasny sygnał, że chcecie [ Żydzi] dogrywki II Wojny Światowej!
Tylko żebyście się jednak [Żydzi] nie zdziwili! Mówimy to z tego miejsca, ze Szczecina. Żebyście się nie zdziwili
jak amerykańscy Żydzi znowu wymyślą wariant, że teraz Was wszystkich trzeba wymordować w Izraelu! Nie
Polaków! Ale Was wszystkich w Izraelu! Taka może zapaść decyzja! Jak to zrobią? Nie mamy pojęcia! Ale taka
może zapaść decyzja! I co wtedy? Tam już nie ma Polaków! Niech tam Was bracia ratują! Niech Żydzi Żydów
ratują! Albo niech Was Arabowie ratują! Niech Was prawdziwi Semici ratują!
Król: Ja Was przestrzegam! Tak się może skończyć!
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Król: na kolana Panie Daniels! Nie, że wystarczy przeprosić J.W. Szlachetnego Grzegorza Brauna wyróżnionego
przez nas [na Sejmie Walnym w Czernej w grudniu A.D.2017 za obronę chrześcijaństwa]. Nie ma czegoś
takiego! Pan musisz przeprosić Boga! I pokuta! Jeżeli zobaczymy Pana leżącego krzyżem w kościele Panie
Daniels i reszta, to Panu uwierzymy w [szczere] przeprosiny. Jeśli nie, to jest Pan kanalia! Jakim prawem tu
jesteście? Dlaczego nam niszczycie kraj? Macie swój Izrael, tam sobie jedźcie! Co ma oznaczać ta obecność
Wasza tutaj?
Król: I apel do rządzących: co ma znaczyć, że ciągle wokół Was są rabini? Czy to już jest państwo rabiniczne?
Rzadziej widać Prymasa Polski przy Was, niż Rabina Schudricha, który cały czas się przewija przez Sejm! A to
Chanuki…. Jaką rolę pełni tam Naczelny Rabin Polski? Czy Sejm [na Wiejskiej} to jest Główna Synagoga
Polski? Jeśli tak, to powiedźcie to Polakom! Chyba, że jako rządzący macie problem oznajmić Polakom że „III
RP” to „Trzecia Rzeczpospolita Polin” i rządzą tu Żydzi z Izraela!
Król: ale my sobie poradzimy jako Polacy! Dla nas to nie jest nowość! Przeżyjemy okupację żydowską, a
właściwie przeżywamy ją od 1944 roku [okupacja przez Żydów - komunistów sowieckich w latach 1944-1968]!
Ale przeżyjemy też okupację izraelską [po 1989 roku].
Król: ostrzegamy Izrael! Nie tacy tu byli! Bismarck i inni tu byli! Riepniny i inni! Były tu potęgi! Gdzie Rosja do
Izraela?
Król: [do Izraela] macie broń atomową ale nie wiadomo, czy ta broń będzie użyta wobec innych, czy wobec Was!
Bo kto ma kody? Być może w USA mają kody? Dwoma guzikami mogą cały ten Izrael unicestwić w kilka godzin!
Król: [do Izraela] nie boicie się? W każdej chwili może się wszystko odwrócić! Przestrzegamy! Tu ze Szczecina!
Zero plucia na Polaków! Na kolana i przepraszać a przede wszystkim dziękować tym [Polakom], którzy swoje
życie poświęcili [za Żydów]! Jak powiedział, bowiem św. Paweł, nie ma, bowiem nic większego niż poświęcić
swoje życie za drugiego Człowieka!
Król: Tylko ten Człowiek [uratowany] i jego rodzina powinni być wdzięczni! A nie, że ich przedstawiciele zaczną
pluć na Polaków twierdząc, że myśmy nie ratowali, ale brali udział w …!
Król: [do Żydów] prawda historyczna jest zupełnie inna. Nieciekawa dla Was! Ale musi ona być
wyjaśniona w sposób cywilizowany tzn. albo na Konferencji Pokojowej, do której Was namawiamy, albo
poprzez „dogrywkę”.
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Król: Polacy muszą przyjąć do wiadomości, że będzie dogrywka II Wojny Światowej! Z bólem to stwierdzamy, ale
prawdopodobnie tak może się wydarzyć!
Król: musimy zacząć się zbroić! Musimy myśleć o wojnie!
Drodzy Państwo!
My jej nie chcemy! Ale jeżeli ktoś pluje nam w twarz, to nie ma innego wyjścia!
Król: dlaczego Izrael nie mówi, że Rosjanie mordowali? Bo Putin by odpowiedział: jeszcze raz tak powiecie, a
przygotujemy ofensywę na Wasz kraj! Może nie wojenne środki na początku ale jakieś inne!
Król: a Rząd „III RP” co robi? Pozwala nas [bezkarnie] opluwać?
Król: my jako Król mówimy: nie ma na to zgody! W konfrontacji wojennej z Izraelem wygramy przy pomocy
Bożej! Nie dacie rady!
Król: [do Izraela] to myśmy Was stworzyli, Izrael to efekt II Wojny Światowej!
Król: efektem II Wojny Światowej jest powstanie państwa Ukraina, Białoruś, NRD [wcześniej] i jej przyłączenie do
Niemiec.
Król: Tylko, że nie mamy zakończonej II Wojny Światowej!
J.W. Marian Redes: według dr Rafała Brzeskiego Polska sanacyjna pomogła w powstaniu Izraela [poprzez
terroryzm państwotwórczy]. Przed II Wojną Światową i podczas wojny Polacy tworzyli podwaliny pod państwo
Izrael.

*****
Dr. Rafał Brzeski:
– Mówi się czasami, że państwo Izrael to jedyne państwo, które powstało w wyniku terroryzmu. To
terroryzm państwotwórczy. A działały trzy organizacje, przy czym jedna jest odszczepieńczą grupą od tych
trzech podstawowych – to organizacja Abrahama Sterna, który używał nazwiska Ben Mosze. Oni wyszli z
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Irgunu, a wszystkie trzy mają korzenie techniczno-organizacyjno-szkoleniowe w Polsce – o kulisach
powstania państwa Izrael w rozmowie z Marcinem Bąkiem opowiadał dr Rafał Brzeski.
– One były szkolone przez polskich wojskowych od jesieni 1936 r. Rząd polski bardzo mocno ich wspierał. Były to obozy
paramilitarne, w 1938 r. 40 bojowników Irguna przeszło regularne szkolenie wojskowe na Wołyniu i pod Łodzią. Rok później, wiosną
1939 r. na parę miesięcy przed wojną, ludzie z Irgunu i Hagany przeszli szkolenie minerskie w Andrychowie, gdzie nauczono ich jak
wysadzać na różne sposoby – dodał nasz gość.
Marcin Bąk podkreślił, że Polska była jednym z pierwszych państw, które szkoliło komandosów. – – Byliśmy w jednym z
prekursorów szkolenia komandosów. To wpisywało się program szkolenie oficerów „dwójki” (Oddział II Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego zajmujący się wywiadem – przyp. Kos.). To była działalność za frontowa. Liczono się, że Niemcy mogą zająć dużą część
Polski, jednak za frontem będzie trzeba uruchomić siatki. Tu byliśmy prekursorem, późniejszy szef SOE (Kierownictwo Operacji
Specjalnych) – brytyjska tajna agencja rządowa, której zadaniem było m.in. prowadzenie dywersji, koordynacja działań politycznych
i propagandowych, wspomaganie ruchu oporu w okupowanych państwach Europy w czasie II wojny światowej. - przyp. kos. ) gen.
sir Colin Gubbins, on jeszcze w 1939 r. był w Polsce by sam siebie szkolić. On był teoretykiem a chciał zobaczyć jak robili to
Polacy. Dużo elementów przygotowanych w 1938 i 1939 r. wykorzystano w SOE – ocenia dr Brzeski.

"Żabotyński szacował, że 700.000 ludzi wyjedzie do Izraela"
– Udział w szmuglu broni do Palestyny miał transatlantyk Polonia. Polonia teoretycznie woziła turystów do Ziemi Świętej. Oni
wsiadali w Konstancy w Rumunii, na pokładzie Polonii niszczyli dokumenty, a lądowali z dokumentami palestyńskimi. Pamiętajmy,
że to jest już po gwarancjach brytyjskich, bo to nie początek tej szkody. Gdy armia Andersa wyszła, to w tej armii było około 4000
Żydów, przeszkolonych jako żołnierzy przez Iran przeszli do Palestyny. Tam z tych 4000 tysięcy 3000 „zdezerterowało” to była
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poufna decyzja Andersa, że jeśli chcą to mogą zostać. W 1939 r. Irgun dostał od polskiego rządu 212 mln złotych pożyczki na
działalność terrorystyczną. Żabotyński i Stern podpisali coś w rodzaju skryptu dłużnego, uznali to za dług honorowy. Nie znalazłem
nigdy śladu, żeby został on spłacony – kontynuuje nasz gość.
Jaki Polska miała w tym interes? – Interesem była zmiana kształtu etnograficznego Polski. Żabotyński szacował, że 700.000 ludzi
wyjedzie do Izraela. Najlepszych z nich przerzucano Polonią do Izraela. Ci którzy wyjeżdżali lecieli czasem LOT-em, bo
uruchomiono specjalne połączenia, z kolei PKP stworzyło więcej kursów do Konstancy – zakończył doktor Brzeski.
Źródło: http://telewizjarepublika.pl/dr-brzeski-o-tym-jak-sanacyjne-rzady-wspieraly-zydowski-terroryzm-w-ziemi-swietej,60442.html

*****
J.W. Marian Redes – wywiad polski przed II Wojną Światową szkolił Żydów.
Król: Brytyjczycy rżną głupa!
J.W. Marian Redes: w 1968 roku Jaruzelski „wyczyścił” część bezpieki, którzy zostali przysłani przez Stalina.
Król: po wojnie było 5-6 Katyniów na ziemi polskiej. Zrobili to Żydzi! A dzisiaj mają emerytury. Izrael jest
państwem sztucznym. Takie „GMO”. Co jakiś czas Izrael ma „zadyszkę’. Żydzi Żydów okupują w Izraelu. Izrael
to jeden wielki Judenrat, Sanhedryn. W Rosji wystraszyli się akt katyńskich i innych archiwów i uciekli przy
pomocy „III RP” (Bagsik i Gąsiorowski) do Izraela. Resurs Izraela się kończy. Mówił o tym Henry Kissinger, że
Izrael zniknie do końca 2025 roku. Umowy w tej sprawie są zapewne podpisane.
Król: Izrael ma utopijna gospodarkę. Nie mają doświadczenia jak kierować państwem. Ostatnie państwo –
Królestwo Judei upadło w 6 roku za życia Jezusa Chrystusa. Przez prawie 2000 lat nie mieli państwa a Izrael
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jest pomysłem utopijnym. Gdyby nie kroplówka [finansowa] USA od 6 do 20 mld USD rocznie to Izrael
zbankrutowałby. Po co im taki wysiłek. Są diasporą. Jako diaspora mogą funkcjonować mimo niespójnej religii.
Król: Mają niespójny system religijny. Na jednolitej ziemi [Izrael] religia oparta o Talmud jest zabójcza, bo co inna
gmina, to inna interpretacja. Tak nie da się zbudować państwa!
J.W. Jarosław Kierznikowicz: powinniśmy mówić o polskim Rządzie. Publikatory zamieszczają informacje, że
Rząd „III RP” sobie nie radzi. Leki nie leczą. Należałoby wspomnieć fakt, że mamy problem z branżą futrzarską.
Marian Piłka o tym napisał. Rząd „III RP” chce zlikwidować całą branżę futrzarską. Mamy ponad 1.400 ferm. W
sumie jest to 60 tyś. ludzi związanych z tą branżą. Branża ta utylizuje odpady biologiczne [organiczne].
Środowiska lewackie dyktują „III RP”, że mają zlikwidować dochodowa gałąź produkcji. Polsce zależy na
dobrych stosunkach międzynarodowych. Pan Daniels zrobił w Polsce szaloną karierę. Mamy sygnały, że Izrael
ma być dysponentem obrony cybernetycznej Polski. Grupa Wyszehradzka ma odbyć Posiedzenie w Izraelu.
Ustawa IPN. Izrael ingerował w proces legislacyjny tej Ustawy. Rząd „III RP” współpracował z rządem Izraela.
Król: czy Sejm na Wiejskiej jest Oddziałem Knesetu?
J.W. Jarosław Kierznikowicz: mówi się o strajku obcokrajowców w Polsce. Mowa o Ukraińcach. Mają
zapewnione warunki do pobytu w Polsce, a Polacy z Kazachstanu nie mogą wrócić do Polski. Pan Morawiecki
zaapelował o pozwolenia na „ukrainizację” Polski. Jeden apel i konkluzja. Rząd Polski powinien się zająć
polskimi sprawami. Mówimy tu o energetyce. lasach, przemyśle farmaceutycznym, aptekach.
Król: nie jest Racją Stanu Królestwa Polskiego budowa elektrowni atomowej na Ziemi Polskiej. Jest to
niepotrzebne, nieefektywne i niebezpieczne. Elektrownia atomowa to bomba atomowa. To „Koń Trojański”.
Królestwo Polskie opowiada się za energetyką rozproszoną. Elektrownia atomowa w Europie Środkowej, to
może być jeden wielki cmentarz! Bardzo wiele państw na świecie jest zainteresowanych byśmy sobie taki
cmentarz wybudowali.
Król: Rosjanie też boją się elektrowni atomowej w Polsce z powodu Obwodu Królewieckiego. Do końca marca
A.D. 2018 Rząd „III RP” powinien się definitywnie wypowiedzieć w tej sprawie, uprzednio pytając o to Polaków.
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Decyzja o budowie elektrowni atomowej ipso facto spowoduje, że Władza „III RP” stanie się Wrogiem Narodu
Polskiego.

*****
REZOLUCJA
RADY STANU
z 15 lutego A.D.2018
SZCZECIN
W SPRAWIE BUDOWY ELEKTROWNI ATOMOWEJ W POLSCE
1. Nie jest Racją Stanu Królestwa Polskiego wybudowanie na Ziemi Polskiej elektrowni atomowej.
Jest to nieefektywne, a przede wszystkim zagrażające bezpieczeństwu Polski i Polaków.
2. Elektrownia atomowa może być zamieniona w bombę atomową.
3. Królestwo Polskie podtrzymuje stanowisko Sejmu Walnego wyrażone w Ignacewie –
Konstantynowie Łódzkim w dniach 14-15 listopada A.D. 2015 opowiadające się za energetyką
rozproszoną, najlepiej odnawialną np. geotermalną.
4. Budowa elektrowni atomowej na Ziemi Polskiej leży w interesie wrogów Polski i Wrogów
Narodu Polskiego. To budowa „Konia Trojańskiego” w Polsce.
5. Rząd „III RP” do końca marca A.D.2018 powinien się definitywnie w tej sprawie wypowiedzieć,
uprzednio pytając o to Polaków.
6. Zgoda Rządu „III RP”, mimo sprzeciwu Polaków, na budowę elektrowni atomowej, ipso facto
spowoduje, że rząd „III RP” stanie się Wrogiem Narodu Polskiego.
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Uchwałę Rady Stanu Królestwa Polskiego przyjęto przez aklamację w dniu 15 lutego A.D. 2018.
Uchwałę zatwierdził w dniu 22 lutego A.D.2018 oraz manu propria podpisał: Król Polski Wojciech Edward I.
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Metryce Koronnej z 14 dniowym vacatio legis.

*****
Król: Król: używajmy zwrotu „polska racją stanu”.
Król: mamy muzeum Żydów, a nie mamy muzeum Polaków. „III RP” finansuje żydowską agenturę w Polsce.
Król: nie jest Polską Racją Stanu zasiadanie Żydów na eksponowanych stanowiskach w Polsce oraz
przebywanie Żydów w obrębie Władzy „III RP”!
Król: kiedyś Szefem Senatu był Prymas Polski Panie Karczewski! A obecnie widać w Sejmie na Wiejskiej
rabinów, a nie widać hierarchów!
J.W. Jarosław Kierznikowicz: nie życzymy sobie elektrowni atomowej na Kaszubach, w Polsce!
Mamy pod dostatkiem innej energii. Dlaczego nikt nie poda metody utylizacji odpadów z elektrowni atomowej?
Polską Racją Stanu jest wykorzystanie energetyki rozproszonej, odnawialnej.
Król: Racją Stanu Królestwa Polskiego nie jest likwidacja przemysłu futrzarskiego!
Król: hodowla zwierząt futerkowych niczym nie różni się od hodowli zwierząt hodowlanych.
Król: nie zwalniajmy Episkopatu od decyzji na temat przemysłu futrzarskiego.
Król: problemem dla Polski jest ubój rytualny! To nie jest zgodne z naszą kulturą!
Król: odnosimy wrażenie, że PO miało na celu zniszczenie polskiego przemysłu, a PiS ma za zadnia zniszczenie
polskiego rolnictwa i hodowli.
Król: grozi infamia połączona z banicją tym, co opowiedzą się za zniszczeniem polskiego przemysłu
futrzarskiego. Uznamy ich też ipso facto za Wrogów Narodu Polskiego.
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*****
SOLUCJA
RADY STANU
z 15 lutego A.D.2018
SZCZECIN
W SPRAWIE PRZEMYSŁU FUTRZARSKIEGO W POLSCE
1. Nie jest Polską Racją Stanu likwidacja przemysłu futrzarskiego w Polsce!
2. Kto przyczyni się do likwidacji Polskiego Przemysłu Futrzarskiego, ten ipso facto stanie się
infamisem i banitą oraz Wrogiem Narodu Polskiego!
Uchwałę Rady Stanu Królestwa Polskiego przyjęto przez aklamację w dniu 15 lutego A.D. 2018.
Uchwałę zatwierdził w dniu 23 lutego A.D.2018 orz manu propria podpisał: Król Polski Wojciech Edward I.
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Metryce Koronnej z 14 dniowym vacatio legis.

*****
Król: apelujemy do rolników, szczególnie na Ziemiach Odzyskanych np. Pomorza o zadbanie o wpisy do Ksiąg
Wieczystych swojego majątku, swojej ziemi.
Król: [do „III RP”] wara Wam okupanci od polskich rolników i hodowców!
Król: „III RP” kombinuje Ustawę reprywatyzacyjną. Nie jest Racją Stanu Polski odbierać rolnikom ziemię!
XXVIII

SUMMARIUSZ
z VII Posiedzenia Rady Stanu Królestwa Polskiego w dniu 15 lutego A.D. 2018 - Szczecin

*****
REZOLUCJA
RADY STANU
z 15 lutego A.D.2018
SZCZECIN
W SPRAWIE USTAWY REPRYWATYZACYJNEJ
1. Nie jest Racją Stanu Królestwa Polskiego odbieranie rolnikom ziemi.
2. Rolnicy polscy, szczególnie na Ziemiach odzyskanych, jak najszybciej winni uporządkować
swoje księgi wieczyste.
3. Ustawa reprywatyzacyjna nie może krzywdzić polskich rolników i hodowców.
4. Ustawa reprywatyzacyjna, przede wszystkim winna zwrócić majątki, oraz o ile to możliwe
ziemię, polskiemu patriotycznemu ziemiaństwu.
5. Ustawa reprywatyzacyjna za punkt odniesienia winna przyjąć okres śmierci Króla Polski Jana
III Sobieskiego, czyli rok 1696. W okresie saskim 1697-1763 i latach następnych zaczął się
proces rugowania polskiej patriotycznej szlachty i patriotycznej magnaterii z ich majątków.
Uchwałę Rady Stanu Królestwa Polskiego przyjęto przez aklamację w dniu 15 lutego A.D. 2018.
Uchwałę zatwierdził w dniu 22 lutego A.D.2018 oraz manu propria podpisał: Król Polski Wojciech Edward I.
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Metryce Koronnej z 14 dniowym vacatio legis.
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Król: nie wiemy czy apelować o uczestnictwo w wyborach samorządowych. Jest niebezpieczeństwo umafijnienia
polskich samorządów. Miasta mogą się „sprywatyzować”! Ludzie nie mają świadomości Sejmików Ziemskich.
Jest to bardzo niebezpieczne!
Król: apelujemy o reformę samorządową, o sejmiki. Narażacie [do „III RP”] Polskę na anarchię!
Król: obecnie w wyborach samorządowych nie ma systemu sejmikowego. Grozi więc umafijnienie samorządów!
Dotąd były mafie partyjne. W przypadku upadku partii, przy braku sejmikowania, grozi umafijnienie samorządów.
Król: Bolszewia powinna wytłumaczyć, że ludzie mogą się organizować się w Sejmiki!
J.W. Cezary Mariusz Tousty: obecnie chaos wzrasta! Wprowadza się tematy zastępcze! Wszystko upada. Nie
załatwienie spraw zwiększa nasze problemy. Nie załatwiono sprawy II Wojny Światowej. To, że Żydzi uznają nas
za katów, to trwa od 1943 roku. USA zdecydowały, że nie pomogą nam! W Teheranie sprzedali nas Sowietom!
Mamy 75 lat holocaustu Polaków – Słowian! O dziwo Polacy nie potrafią tego zrozumieć! Polacy krzyczą:
jesteśmy zachwyceni, a największym patriotą jest Kaczynski!
Polska jest chora!
Polską Racją Stanu jest budowanie systemu Północ - Południe.
Za pobytu Donalda Trumpa [w Polsce w lipcu 2017 roku] była mowa o Słowianach. By budować naturalne
powiązania dzisiaj nie możemy polegać na Litwinach, Słowakach, Węgrach, etc. Mamy właściwe kontakty ze
Skandynawią, z którą mamy kontakt od 1000 lat. Unia Kalmarska. Mamy Turcję. Islam z różnych powodów
chciał nas zniszczyć! Do dzisiaj Turcja jest naszym przyjacielem! Mamy Szwecję, Skandynawię połączoną z
nami więzami królewskimi np. Wazowie.
Budując Lechię bez naszych powiązań tysiącletnich ze Skandynawią i Turcją, mamy w Europie plemiona
słowiańskie, które się zrusyfikowały i zgermanizowały!
Żydzi nas nienawidzą! Racją Stanu jest budowanie osi północ - południe. Rosja i Niemcy chcą nas zniszczyć!
Chcą zniszczyć polski przemysł futrzarski, bo to dobrze prosperujący przemysł, jak transport, Niemcy z
Francuzami wszystko zrobili, by ten przemysł zniszczyć! Przemysł futrzarski się rozwinął. Nie będziemy mogli
zarabiiać! Jeśli otworzymy Puszkę Pandory to rozleje się na wszystko. Komu zależy na tym?
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Każdy widzi tych ludzi w telewizji. Ich widać. Ta utopijna demokracja nie poradzi sobie z tymi ludźmi. Następne
kłamstwo w 1937 roku był spis i w 1947 po 10 latach. Różnica ilości Polaków to 10-14 milionów. Bolszewia
twierdzi, że najwięcej zginęło Żydów, podczas gdy najwięcej zginęło Polaków!
Do dzisiaj Polska jest prześladowana. Po wojnie Żydzi mordowali Polaków!
Żydzi realizowali plan Balcerowicza! Realizowali plan Żydów!
Do dzisiaj płacimy! Mamy nadreprezentację Żydów we wszystkich instytucjach, łącznie z Episkopatem w Polsce!
Polacy winni rządzić zgodnie z tym, co zostało powiedziane przez Papieża Benedykta XIV w Encyklice „A
quo primum” z 1751 roku: jeśli będą w Polsce rządzić Żydzi, to Polska zginie!
Polską Racją Stanu jest odsunięcie wszystkich Żydów od władzy!
Pokazanie genealogii kandydatów! Żydzi nie mogą rządzić w Polsce! Nie maj do tego prawa!
To, co obecnie dzieje się w USA, to wypowiedzenie Polsce wojny!
Panie Trump! Po której stronie Pan stoi? Gdzie Pan jest? Godzi się Pan na to, że w USA realizowana jest
Ustawa antypolska? Żeby Polacy ponosili konsekwencje za to, za co nie są winni?
U nas, w naszej Ojczyźnie możecie Żydzi żyć ale żyć na naszych warunkach! Jeśli przekroczycie te warunki...
Jesteście niegodni żyć na polskiej Ziemi! Macie się stąd wynieść natychmiast, tak jak w roku 1968, jeśli nie
chcecie z nami współpracować i szanować nas!
To my byliśmy pierwszą nacją do likwidacji!
Każdy dzień zbliża nas do zniszczenia narodu polskiego!
Żydzi wypowiedzieli nam wojnę w 1943 roku!
Król: dopiero 20 stycznia 1942 roku podjęto decyzję o mordzie Żydów! Wcześniej mordowano Polaków!
Król: Kto mordował Polaków?
Król: Tusk – Żyd, Kaczyński – Zyd, Prezydent ma żonę Żydówkę. Nie mogą tacy ludzie nami rządzić! Nie może
człowiek nienawidzący Polaków nami rządzić!
To nie jest miejsce gdzie od zawsze żyliśmy z Żydami!
Benedykt XIV powiedział: Żydzi nie mogą Wami rządzić!
Obecnie 2% Żydów rządzi 98 % Polakami!
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Już więcej jest Ukraińców!
Ukraina ma dwadzieścia parę lat. Nie mają doświadczenia w rządzeniu państwem.
Król: mamy diasporę żydowska i milion Kozaków.
Żydzi uważają, że rezuni ukraińscy wymordują nas. My chcemy mieć dobre stosunku z Kozakami.
Banderowców jest nie więcej niż 10% na Ukrainie.
Ukraina znajduje się na ziemiach Rusinów – rodowitych mieszkańców Rusi.
Król: przypomnijmy Żydom, że stworzyliśmy Żydom „Żegotę” a oni „Żagiew”. My by ich ratować a oni by nas
mordować.
Jest jedyna Pani Ewa Kurek a potem czarna dziura!
Reszta jest na smyczy Bolszewii!
Dlaczego nie ma profesury, krtóra powie jak było?
Tylko Ewa Kurek mówi o tym wszystkim.
Król: dziękujemy wszystkim za udział.
Król: podsumujmy:
1. Racją Stanu jest budowanie osi północ - południe ze Szwecją i Turcją. Trójmorze rozszerzamy o Turcję i
Szwecję.
2. Racją Stanu jest aby nami nie rządzili Żydzi. Niech nie prowokują incydentów marcowych!
3. Podczas wyborów samorządowych pytajmy się o pochodzenie kandydatów – Dutkiewicz, Adamowicz, etc.
4. Racją Stanu jest obrona Polskiego Przemysłu Futrzarskiego.
5. Kanclerz osobiście rozwiózł Zaproszenia na Zjazd Oliwski w dniach 1-3 maja A.D.2018. Polską Racją
Stanu jest, by panował pokój, Pokój Boży. Pokój jest stanem ducha. Pokój Boży jest obok, a nawet mimo
wojny. Często Pokój Boży osiąga się poprzez wojnę! Dzisiaj nie mamy ani Pokoju Bożego ani pokoju
rozumianego tradycyjnie. Obecnie nie żołnierze wyganiają z mieszkań Polaków, ale komornicy z policją.
Różnica pomiędzy Pokojem Bożym a pokojem tradycyjnym nijak się ma do miłosierdzia głoszonego przez
Franciszka. Miłosierdzie musi być powiązane z Bożą Sprawiedliwością. Co nam po pokoju bez Pokoju
Bożego? Dzisiaj pokój jest wojną, bo nie ma Pokoju Bożego. Apelujemy do hierarchów, by się w tej
sprawie wypowiedzieli. Podobnie jest ze sprawiedliwością. Jest sprawiedliwość i Sprawiedliwość. Jest
Pokój Boży i pokój bolszewicki. Zmierzamy 1-3 maja 2018 roku do Zjazdu Pokoju aby osiągnąć Pokój Boży
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i Sprawiedliwość Bożą. Wtedy dopiero mamy prawo do zwołania Konferencji Pokojowej. Głównym wrogiem
Pokoju jest Izrael. Jest to państwo agresywne, terrorystyczne, bandyckie. Jest to państwo, które nas
nienawidzi. Musimy ich napomnieć! Być może czeka nas wojna z Izraelem. Burzą nam Pokój Boży dając
nam pokój. Wyjechało z Polski, niby bez wojny 2 mln Polaków. Apel do hierarchów! To jest Ich obowiązek.
Oni nie zapewniają nam Pokoju Bożego. Oni chcą mieć święty spokój! Mamy nadzieje, że Episkopat się
pojawi na Zjeździe Oliwskim. My chodzimy z odkrytą przyłbicą. Przedstawimy w połowie kwietnia naszych
Przedstawicieli na Zjazd.
6. Apelujemy do Kukiz’15, by uczestniczyli w Zjeździe Oliwskim. Spróbujcie się skonfrontować z Polakami.
7. Jeśli już nami chcą rządzić Żydzi to pacta conventa!
8. Zaakceptujcie to, że jest Król Polski! Zapytajcie się Polaków, czy na pewno nie chcą Króla?

Król uznajemy te obrady za owocne i to bardzo!
Król: odmówmy Modlitwy: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”!
Król: W imię ojca...
Król: uznajemy te obrady za owocne!
Król: Victoria in Jesu Christo
Czas trwania obrad: 1.46.05

Sporządził 22 lutego A.D.2018

Wojciech Edward Rex Poloniae
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Transmisja całych obrad na

Kanał: „Rada Stanu Królestwa Polskiego”
https://www.youtube.com/watch?v=QthNyIZ5Png
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WPIS Nr 23/02/2018
DO METRYKI KORONNEJ
z 22 lutego A.D. 2018
www.metrykakoronna.org.pl

www.królpolski.org.pl
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SUPLEMENT
REZOLUCJA
RADY STANU
z 19 stycznia A.D.2018
ZIELONA GÓRA
W SPRAWIE ZNACZENIA KULTU I TABERNAKULUM
Jak najszybciej na Ziemi Korony Królestwa Polskiego musi wrócić kult rozumiany przede wszystkim jako kult
religijny czyli rytułał (ryt) wobec sacrum ale też kult rozumiany jako zestaw obrzędów, zachowań religijnoświeckich tworzących z czasem
kod kulturowy narodu – kulturę narodową, a następnie cywilizację.

*
Prawidłowo rozumiany powrót kultu ma na celu powrót sacrum do Kościoła.
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Kult religijny najpełniej może być przywrócony w ustroju monarchicznym
z chrześcijańskim Królem na czele.

*
Kult religijny religii rzymsko-katolickiej oparty był na wierze
i obrzędzie (rycie) sprawowania Mszy Świętej Tradycyjnej nazwanej na Soborze Trydenckim rytem Trydenckim.

*
Brak właściwego rytu Mszy Świętej pozbawia ją kultu, a to z kolei prowadzi
do upadku ducha wiernych.

*
Msza Święta bez kultu powoduje upadek ducha, upadek kultury, upadek cywilizacji.

*
Bez kultu wszystko upada!

*
Rada Stanu Królestwa Polskiego uznała, że Msza Święta w rycie posoborowym
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została wyzuta z kultu
dlatego jak najszybciej w imię Racji Stanu Królestwa Polskiego
na Ziemię Krony Królestwa Polskiego musi wrócić Msza Święta w rycie Trydenckim.

*
Tabernakulum powinno wrócić na właściwe miejsce tj. być usytuowane w Prezbiterium,
w centralnym miejscu Ołtarza.

*
Balaski powinny wrócić do kościołów i umożliwić przyjmowanie Komunii Świętej
na klęcząco, z nielicznymi wyjątkami na stojąco.

*
W Diecezjach powinny być zwoływane okresowe Synody Diecezjalne
na wzór zwołanego Synodu Lubuskiego.

Uchwałę przyjęto przez aklamację w dniu 19 stycznia A.D.2018.
Uchwałę zatwierdził w dniu 8 lutego A.D.2018 orz manu propria podpisał: Król Polski Wojciech Edward.
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Metryce Koronnej.
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MMXVIII
Millennium
Pokoju w Budziszynie
1018-2018
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