ODEZWA do NARODU POLSKIEGO
Wolę Narodu Polskiego stanowi ogół świadomych Polaków, wiedzących, że:
Od 1989 roku następuje stała degradacja państwa i społeczeństwa polskiego, dokonywana przez
antypolskie elity polityczne, którą mogą zatrzymać jedynie Polacy świadomi swoich praw,
obowiązków i siły wspólnoty. Nadeszła ostatnia chwila dla dokonania zmian w Polsce i ustanowienia
państwa jako wspólnoty przez obywateli i dla obywateli, Narodu jako jedności, w chwili realnego
zagrożenia reżimem sanitarnym, fiskalnym, energetycznym, wojennym, przesiedleńczym, niewoli.
Jako świadomy członek wspólnoty Polek i Polaków będących sukcesorami wielkich Słowian od wielu
tysięcy lat zamieszkałych na obecnym obszarze Polski nie pozwalam dłużej na:
 Celową realizację programów rozszerzania biedy, bezdomności, skutkujących realną eksterminacją
społeczeństwa polskiego
 Eutanazję społeczeństwa poprzez zamianę służby zdrowia w biznes na chorych, brak dostępu do
świadczeń zdrowotnych, eksperymenty medyczne na Polkach i Polakach oraz polskich dzieciach.
 Kreowanie coraz wyższych koszów pracy i obciążeń fiskalnych dla polskiej przedsiębiorczości, w celu
jej likwidacji, przy jednoczesnych „neoliberalnych” preferencjach dla kapitału zagranicznego,
transferującego za granice dochody uzyskane w Polsce.
 Celowe zadłużanie państwa i wspólnoty Polaków poza możliwości spłaty zadłużeń przez obecne i
przyszłe pokolenia w stosunku do lichwiarskich prywatnych korporacji, jak MWF, EBC, banki
komercyjne.
 Oddawanie obcym podmiotom wytworzonego przez polskich obywateli majątku narodowego
w ramach tzw. „prywatyzacji po polsku”, za ok. 10% wartości, a obecnie przez tzw. „konsolidację
polskiego kapitału” dla tworzenia silnych grup kapitałowych z pozostałości państwowych podmiotów
(Orlen, Lotos, PGNiG)
 Kreowany brak perspektyw dla studentów i młodzieży, zmuszanych do emigracji zarobkowej
 Antydemokratyczne wybory wszelkich władz, w których listy ustala 0,01% społeczeństwa, t.j. mafia
służb specjalnych i uzależnionych od służb polityków, stanowiąca realny elektorat czynny,
co oznacza, że pozostała część społeczeństwa stanowiąca 99,99% obywateli, wybiera w sposób bierny
„kandydatów” już wybranych (ustawionych) przez mafijne struktury;
 Wdrażanie przez „polskie władze” programów inwigilacji, ograniczania praw, depopulacji
i zniewalania społeczeństwa przez programy ACTA, INDECT, żywności GMO.
 Antypolską działalność mediów tzw. publicznych i tzw. niezależnych, udających polskie, narodowe lub
kościelne,
 Utratę suwerenności, otwarcie deklarowaną przez „polskie” wszystkie kolejne władze po 1989 r. na
rzecz struktur UE, przynależności do NATO, obecności obcych wojsk na terytorium Polski, służalczość
wobec globalistycznych mafijnych struktur (NWO, WHO).
 Przewłaszczanie polskiej ziemi i zasobów naturalnych przez obce koncerny, rugowanie lokatorów z ich
mieszkań po ponad 30 latach, wypieranie polskiej historii i patriotyzmu z programów edukacji,
wprowadzanie do powszechnej edukacji ideologii GENDER.
Przez jawne sprzeniewierzenie się bezpieczeństwu Narodu Polskiego, władze ustawodawcze,
wykonawcze, sądownicze i mediów publicznych, uległy samodelegalizacji i są nielegalne od 1939 r.
zgodnie z Dekretem Prezydenta RP z dnia 30 listopada 1939r. o nieważności aktów prawnych władz
okupacyjnych.
W sposób pokojowy wspólnota Polaków ustanawia Polskę Narodową
wykorzystując istniejące prawo w postaci art. 4 Konstytucji pkt. 2, ale również prawo naturalne,
Deklarację Praw Człowieka, Deklarację ludów rdzennych ONZ z 2007r. Podpisy członków wspólnoty
stanowią akt utworzenia Polskiego Państwa Narodowego jako wspólnoty Polaków, którzy nie wyrażali
nigdy zgody na ustrój „republiki parlamentarnej”. Akt ustanowienia Państwa wspólnotowego nakazuje
ONZ wpisanie go na ogólnoświatową listę państw z jednoczesnym wykreśleniem Polski Narodowej
z członkostwa w WHO. Informację o Decyzji Woli Narodu Polskiego podajemy wszystkim krajom
sąsiednim z przesłaniem pokoju i współpracy gospodarczej i kulturowej.
My Naród Polski

