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Narod Polski decyduje ze kazdy Polak jest za swoje czyny odpowiedzialny a im wyzsze stanowisko 
tym wieksza odpowiedzialnosc. I tak nie jest mozliwe aby nie Polak mogl byc odpowiedzialny za nasze
sprawy. 

Czy  jest mozliwe rozliczyc miedzynarodowyh terrorystow  przez Narodem Polskim?

Wedlug zasady prawnej ze prawo pracuje w obie strony. Ktory kraj, ktory narod lub organizacja 
miedzynarowoda przyjmie prawa i dyktat narzucony przez Polakow? Nikt nie przyjmie. Wiec i Polacy nie 
przyjmuja niczyjego dyktatu ani praw. Kazdy narod ma swoje prawa.

Wniosek. Polska dla Polakow i przez Polakow.

Jak pewien genialny maz stanu okreslil iz obecna demokracja jest demokracja marksistowska gdzie nikt nie 
jest za nic odpowiedzialny. To jest to co widza masy a w rzeczywistosci ta organizacja terrorystyczna rzadzi
terrorem.

Nasz malo znany lecz genialny polityk Michal Marusik na pikniku nowej prawicy wyjasnil na czym  polega 
obecny system demokracji marksistowskiej. Obecnie według propagandy wroga, narod rzadzi poprzez 
glosowanie. Ale to ani nie jest prawda ani nie jest mozliwe. Wedlug naturalnego porzadku rzeczy, musi być 
mala grupka a w konsekwencji jeden lider w ukryciu. Nie wybierany i nie jest on odpowiedzialny za nic 
wobec swoich decyzji przed narodem. Podobnie jak godfather w mafii, tak i w tym systemie glowny szef 
jest nieznany narodowi. Czyz prawy i sprawiedliwy zarzadca musi sie ukrywac przed narodem? Tylko 
przestepcy sie ukrywaja.

Nazwa nie jest az tak istotna ale hierarchia wladzy jest. I tak wola Narodu Polakow jest aby Narod 
sprawowal wladze najwyzsza zgodnie z art 4,  1997 Konstytucji, i narod wybiera ludzi odpowiedzialnych za
konkretne zadania jakie narod im nalozy. 
Natomiast prawo tworzy Narod i on tez powoluje, czy przyjmuje do pracy tak jak ogrodnika lub ochroniarzy
po to aby pilnowali przestrzegania praw Narodu.  Konstytucja 1997. Art. 30.

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw 
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest 
obowiązkiem władz publicznych.

Ten jeden artykol mozna uzyc do zmiany konstytucji, zmiany prawa i zmiany ustroju w Polsce. I nalezy to 
uczynic. Stosujac ten artykol mozna postawic przez sprawiedliwym sadem praktycznie wszystkich 
parlamentariuszy o zdrade Polakow i Polski, i wprowadzanie korupcji na masowa skale. (korupcja to 
szerokie pojecie podobnie jak w komputerach ze cos nie pracuje jak nalezy, wiec sie nie nadaje do uzytku. I 
tu korupcja to nie musi znaczyc placenie pod stolem ale ze system jest skorumpowany czyli ze nie pracuje 
jak nalezy).
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Zgodnie z art 30, prawo urzeczywistniamy to na zawsze wprowadzajac Naturalne Zasady Prawa Polakow.. 

 Gdy prawo jest prawe czyli naturalne to nie ma niewoli.  To tak jakby powiedziec jest wesoly a tez i zywy. 
Nie ma prawa zniewalajacego czlowieka, nawet jesli czlowiek jest psychicznie chory to jest opieka a nie 
zniewalanie. Dalej nasi ciemiezyciele uznaja i wyznaja ze nasze prawa i nasza godnosc sa nienaruszalne i 
nie do wiary ze ciemiezyciele maja obowiazek dbania o nie.
Gdyby obecnie Narod Polski (oddolnie) powolal  Trybunal Narodowy i Narod oskarzylby doslownie 
wszystkich politykow i urzednikow panstwowych to niewielu byloby uniewinnionych. Bo praktycznie 
wszystko to co czynia jest odwrotne do tego co sami nam narzucili. Nawet jesli cos w drobnych szczegolach
byloby wporzadku to jednak w calosci to jest samo zlo. Spojrzmy na inny artykol naszej narzuconej 
Konstytucji. Art. 87.

 1 Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej 
Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfkowane umowy międzynarodowe 
oraz rozporządzenia.

Widzimy tu ze art 87 zaprzecza art 30temu. Jest to wystarczajacy powod abysmy zmienili ta konstytucje na 
nasza, Narodowa.
Dalej art 87 pokazuje ze rzadzacy daja sobie sami prawo zdrady Narodu i Polski. Zdrada Narodu lub Kraju 
jest bezprawiem i jednym z powazniejszych przestepst. Konstytucja jest wiec nie tylko w tych dwu ale 
wielu artykolach sprzeczna sama ze soba a tez i z najlepszym interesem Polakow i Polski. Na 
podstawie takich artykolow obludnie i podstepnie wciagnieto Narod Polski do pieczary niewolnikow zwanej
marksistowska europejska unia gdzie wyzsi przestepcy narzucaja narzym domowym przedstawicielom co 
moga a czego nie moga i jak maja ciemiezyc nas Narod Polski. W dziejach ludzkosci byly tak zwane 
oficjalne niewole czy to Indian przez West Indies Co. lub czarni niewolnicy w USA, ale to nigdy nie bylo 
prawe. Przedstawiciele rzadu na to pozwalali gdyz to bylo podobnie jak dzis teatrzyk marionetek. Dzis 
mamy wieksza niewole niz w tamtych czasach.

Nikt nie moze sie oddac lub sprzedac w niewole. Jesli sie tak stanie to jest to bezprawie. Tak samo jak 
mlodziez moze sprzedawac sie na cele seksualne. To jest bezprawie bez wzgledy na okolicznosci. 
Dla lepszej analizy istoty, odwrocmy sytuacje. Zastosujmy odwrocenie rol, krok po kroku.
Jesli by art 30 byl jaki jest ale zastapimy slowo “czlowieka” na slowo rzad, minister, polityk. Czyli 
otrzymamy artykol ktory mowi ze zrodlem praw jest minister lub kolektywnie rzad. …. Tak tak to 
dotychczas pracowalo. Miedzynarodowe organizacje i agenci do tego doprowadzili ze mamy jednoczesnie 
art 30 i 87. Sprzeczne ze soba logicznie i formalnie. Czy mozna isc pod gore staczajac sie w dol? Nie 
mozna. Ktory z artykolow jest wazny i dlaczego?
To co nas dotyka, to co nas ciemiezy to jest art 87. I my jak niewolnicy sie musimy do niego dostosowac 
pod grozba… Ale prawnie to jest bezprawie, ale tez i my placimy za to zeby ktos nas zniewalal, i czynil 
wbrew naszej woli. Czy po to przyjmujesz pracownika aby toba rzadzil i ciebie zniewalal? To nie ma sensu.

Art 87 jako bezprawny jest wyrzucony na zawsze a winni pociagnieci do odpowiedzialnosci.

A teraz w ramach analizy, zobaczmy czy ma sens abysmy my nadawali prawa jak to jest w art 30 i placili 
rzadowi za ochrone naszych praw i interesow? Ma sens. Placisz i wymagasz.
To my autentycznie wybieramy naszych reprezentantow, i my dajemy im zadania do wykonania i i my im 
zabraniamy i my ich oceniamy i osadzamy i my ich zwalniamy w dowolnym czasie i za byle co, co nam sie 
nie podoba.  Niniejszym Narod Polski ustanawia ze tak bedzie na zawsze. A jesli sie zmieni to wedlug woli 
Narodu Polskiego.

Spojrzmy na Kodeks Karny (KK) Art 115§ 23. Niewolnictwo jest stanem zalezności, w 
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którym człowiek jest traktowany jak przedmiot własności. 
Jak rzad marionetkowy okresla nam ale nie sobie czym jest niewolnictwo.

Wedlug specjalistow od naturalnego prawa np. Common Law, przytaczaja znany od dawna w prawie fakt ze
sa dwie moce w sadzie. Bron palna i argumentowanie faktami. Tylko te dwie. I mozna uzywac obie, ale 
dawno temu stwierdzono ze w sadzie bezpieczniej jest aby tylko uzywac argumentow faktow a nie broni.

Ale, terrorysci zrobili podstep przeciwko naturalnie uczciwej ludzkosci - rozbroili Narod i gdy ktos z ludu 
stanie przed sadem to juz jest przegrany bo sad ma bron (policjanci) a ty nie masz. Juz jestes przegrany. 
Wiec aby sad byl sadem to albo wszyscy maja bron albo nikt. I tego sie nie da wrzucic pod dywan.

Dochodzimy to waznego a wrecz kluczowego tematu - kto posiada wladze? Marionetki czyli zawodowi 
oszusci i przestepcy czy Narod? I zgodnie z zasadami naturalnego prawa ktore przyznali nasi przestepcy w 
art 30 i 4 to Narod ma wladze i prawo. A czy jest mozliwe ze prawnie mozna oszukac? Oczywiscie nie 
mozna. A skoro jestesmy oszukani to musialo to byc bezprawie.
Nie ma prawnej mozliwosci aby rzad czynil to co dotychczas czynil.

Nowy wiec system Administracji Panstwowej polegac wiec bedzie na tym ze prawnie i na zawsze moc i
wladza i prawo naleza do Narodu Polskiego. Wtedy sady beda pelnily role rozsadzania czy dany 
czlowiek zlamal nasze prawa i/lub dzialal na nasza szkode czy nie.

Wladza nalezy do Polakow to jeden z wielkich flarow naszego Ustroju w Polsce.

Drugi flar to Wszelka dzialalnosci urzedu w tym tzw rzadu musi byc w najlepszym 
interesie Polakow i Polski. 

Trzeci flar naszego ustroju to Kazdy Polak odpowiada za swoje czyny a urzednicy 
wiecej niz zwykli ludzie.

Z tego to filaru wynika ze prawdopodobnie marksistowska demokracja obowiazujaca caly prawie swiat nie 
moze miec miejsca w Polsce gdyz nikt w niej nie jest za nic odpowiedzialny a w Polsce kazdy musi byc 
odpowiedzialny i nikt nie moze miec immunitetu.

Dawna zasada czy prawo konktraktu jest podstawa wszelkiego naturalego prawa. Jesli są wyjatki to są one 
naprawdę wyjatkowo rzadkie i dobrze uzasadnione. Consensus facit legem – zgoda, umowa, kontrakt jest
podstawa prawa. I na tej podstawie Narod Polski opiera swoje naturalne prawa i system Administracji 
Panstwowej czyli System, czyli Ustroj Polski.

I tak ustanawianie rzadu ma być w istocie podobne do przyjmowania ogrodnika do pracy. 
Ustanawiamy zadania i prawa, negocjujemy wynagrodzenie i kary za niewykonanie. Podstawowym 
prawem Narodu jest mozliwosc natychmiastowego zwolnienia z pracy nawet Prezydenta.
Narod wypracuje zasady przyjmowania i zwalniania z pracy rzad i urzednikow.

Wola Narodu Polskiego jest po to aby to co nazywamy obecnie rzadem nie rzadzil ale zarzadzal. Wiec to 
ma być administracja zarzadzajaca według praw i zasad nadanych przez Narod Polski.

Jak to od wiekow jest znane np. w Common Law, w krajach Commonwealth, prawo jest niezmienne a jeśli 
jest to jest ono modyfikowane u zrodla czyli przez Narod, a rzad ma go przestrzegac i za to ma placone. I to 
jest kontrakt. Jesli rzad czy zarzad nie wykonuje swych zadan czyli nie dba o przestrzeganie praw i 
najlepszych interesow Polakow i Polski to automatycznie lamie kontrakt, jest zwolniony i jest obciazony 
odpowiedzialnoscia karna za lamanie prawa.
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Kazda ingerencja obcych agencji lub sil jest zdrada, atakiem i bezprawiem. Kazde zagrozenie suwerennosci 
narodu Polskiego i Polski jest wyrazem agresji. Kazde oskarzanie polaka o antysemityzm jest wyrazem 
agresji. Wymaganym prawem i obowiazkiem kazdego Polaka jest byc antysemita, to znaczy byc tylko 
Polakiem. Dokladnie tak samo jak Izraelia nie moze byc Polakiem tylko Izraelita. To naturalne.

Cala administracja i kluczowe galezie przemyslu lub uslug musi być calkowicie pod kontrola 
Polakow.

Wzorujac się na przeslankach historycznych wypowiedzianych przez Janusza Korwin Mikke (jkm), to 
Pilsudski majac obszar Polski dwakroc większy niż obecnie uzywal 500 urzednikow do nadzorowania. 
Obecnie obszar jest polowe mniejszy i obsluguje go 2.5 miliona bezuzytecznych ludzi co umozliwia duza 
korupcje.

Na poczatek Narod Polski ustanawia ze glowa administracji jest Prezydent Polski. On jest 
odpowiedzialny glowa, honorem i wlasnym majatkiem nawet jeśli jest on przepisany na czlonkow rodziny. 
Prezydent calkowicie odpowiada za caloksztalt administracji. I tak wyglada na to ze nie ma potrzeby na 
większość ministerstw, ani obszernej administracji jaka mamy. Mozna zalozyc ze 1000 osob administracji to
może być za dużo (Pilsudskiemu wystarczylo polowe tej liczby). Lecz za sklad administracji odpowiada 
Prezydent. Odpowiada przed Narodem Polskim. 

Nieco wyjasnienia co do ilosci urzednikow panstwowych. Czy jest najlepszym inreresem Polakow aby 
zatrudnic co drugiego polaka aby nadzorowal pozostalosc? Nie mowiac o kosztach to jest absurd. Skoro 
prawo jest ustanowione, sadownictwo sprawiedliwe jest ustanowione to zarzadzanie budowa drog, 
organizacja armi i policji i budowa szpitali i lotnisk itd., nie wymaga rozbudowanego aparatu przy korycie. 
System ze jeden czlowiek zarzadza w sensie ze jest odpowiedzialny za zarzadzanie krajem, już czyni go 
efektywnym i w nowym systemie ten zarzadzajacy Prezydent jest rozliczany defakto przed Narodem co 
wyklucza korupcje. 

Z kolei Narod osobiscie lub za posrednictwem reprezentantow ma prawo w dowolnym czasie z byle powodu
usunac Prezydenta jeśli nie spelnia zasad, praw i warunkow jakie nan nalozy narod. To musi być realna 
zasada.
 
Wladza Narodu przekazana jest w rece Prezydenta, ktory ja wykonuje wedlug polecen i najlepszego 
interesu Polakow i Polski. Wiec Prezydent nie ma swojej wladzy ale ma ja nadana przez Narod. Nie 
jest praktyczne aby miliony Polakow rzadzilo ale nadaje jednemu Prezydentowi polecenia do wykonania. 
Prezydent moze wydawac swoje zarzadzenia tylko i wylacznie zgodnie z wola Narodu.
Z jednej strony to wielki honor przewodzic Narodem, a z drugiej strony jest to wielka odpowiedzialnosc 
kladac swoj honor, wlasny majatek a tez i glowe w razie zdrady. Wiec kara ta jest dość surowa, ale tez i 
wynagrodzenie jest duze i ustanowione przed objeciem tej pozycji.  Jako jedna osoba,. To znaczy ze jeśli 
grupa Polakow się zgodzi zeby postawic Prezydenta przed trybunalem to nic nie może tego zmienic. 
Powiedzmy trzeba 2000 ludzi tylko aby pozwac Prezydenta przed Trybunal. Z jednej strony niemozliwe dla 
grupy pijakow, a z drugiej strony to jest wystarczajaco latwe aby w razie powaznego przewinienia 
Prezydenta, wezwac go na czerwony dywanik. Jest to bezpieczne gdyż to nie 2000 ludzi robi samosad ale 
2000 ludzi się zgadza ze cos jest nie tak z Prezydentem i trzeba go rozliczyc. A trybunal rozsadza czy i co z 
Prezydentem zrobic.
 
W ten sposob przestaniemy się podniecac aferami ile jakiś polityk wydaje na podroze, znaczki pocztowe czy
alkohol. Jesli 2000 ludzi się w jakiejs sprawie zgodzi to znaczy ze jest to znaczne. A tez z drugiej strony 
jeśli Prezydent jest super glowa Narodu to nikt mu nie zarzuci ze kupuje alkohol, jezdzi na wczasy czy 
cokolwiek, jeśli tylko dba o dobro Narodu jak należy. To jego sprawa jak to robi aby tylko w najlepszym 
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interesie Polakow i Polski. A Prezydent rozlicza kazdego jednego urzednika którego powola lub którego 
zastal na stanowisku panstwowym. 

Odpowiedzialnosc osobista jest nowym na obecne czasy podstawowym wymaganiem od kazdego urzednika.
Duch prawa a nie litera są naistotniejsze. Najlepszy interes Polakow i Polski to cel kazdego urzednika.

Najwazniejsze zadania dla Prezydenta i administracji to: zapewnienie ze wszystkie prawa narodu są 
przestrzegane, bezpieczenstwo i suwerennosc są zapewnione, surowce i przemysl są dobrze administrowane,
infrastruktura sluzy narodowi dobrze jak drogi, mosty, lotniska i szpitale.

Powszechnie mowi się o bezposredniej demokracji w Szwajcarii. Ale mniej się mowi o być może lepszej 
demokracji bezposredniej jaka zapoczatkowal zamordowany przez elite zarzadzajaca swiatem. On to dla 
przykladu uznal ze kazdy Libijczyk ma nie przywilej ale prawo zyc w swoim domu czy mieszkaniu. To jest 
naturalne prawo i obowiazek kazdego czlowieka aby zapewnic sobie dach nad glowa i pozywienie i 
bezpieczenstwo itd. A sam Kadafi sprzedajac rope nie sprzedawal jako dyktator ale administrator w imieniu 
Libijczykow. Cala sume dzielil na liczbe mieszkancow i kazdemu wplacal na jego kontro co miesiac jego 
udzial za sprzedaz ropy nalezacej do Libijczykow. W Polsce są grupy dazace do tego samego celu. To jest i 
logiczne i naturalne.  To należy wprowadzic po wprowadzeniu naszego naturalnego prawa. A zgodnie z 
prawem Polakow do Polakow należy bogactwo ziemi i pod ziemia.

Kazdy urzednik tez jest odpowiedzialny za wykonanie swoich zadan jakie otrzymal od swego przelozonego.
W kazdym momencie musi być ktos odpowiedzialny za dane zadania i porządek.

Sedziowie beda calkowicie niezalezni i ani nie podlegaja prezydentowi ani ministrowi ani ustawom, utylko 
pod wole Narodu. Z kolei najlepszym interesem Narodu jest miec sprawiedliwych sedziow.

Policja podobnie jak i zarzad muszą skladac przysiege dla narodu i podstwawowym obowiazkiem jest 
dbanie o najlepszy interes polakow i Polski.

Prawo nie jest okazja do skrzywdzenia kogokolwiek, ale znalezieniem rozwiazania optymalnego dla 
wszystkich. Nie litera ale duch prawa jest istotny. Istota ducha zycia polakow jest życie i wspolzycie w 
harmoni jedni z drugimi i z natura.

Zarowno konstutucje jak i podatki czy inne wazne decyzje nie mogą być podejmowane wbrew woli narodu 
lub wbrew najlepszym interesom Polakow i Polski. Jesli Narod Polski chce jezdzic po dobrej jakosci 
drogach to naturalnie z checia zaplaci na budowe takich drog. I taki ma być podatek. Ludzie chetnie zaplaca 
za to co im dorbze sluzy. To jest zgodne z naturalnym prawem w tym kontraktem. Placisz za skopanie 
ogrodu a potem czerpiesz z tego korzysci. Placisz za to co zamawiasz. To są szczegoly które beda 
ustanawiane po ustanowieniu prawa i systemu.

Armia ma bardzo wazne zadane. Obrona suwerennosci Polski. Logiczne jest aby specjalisci od obrony znali 
tez sprawy polityki na najwyzszym poziomie. Dlatego tez wbrew temu co marksistowsko demokratyczne 
narody uprawiaja ze ich armia ma być silna a glupia. Polska armia ma być silna i inteligentna. Armia musi 
się skladac tylko z Polakow lub pol Polakow, bez obcych.

I tak wyglada na dobra zasada aby armia miala 1/3 glosu wobec zbrojen lub rozbrojenia, lub decyzji wojny 
lub jej zaniechania. Pozostale 2/3 glosow ma administracja ogolno narodowa wlacznie z Prezydentem, 
wojewodowie, lokalni reprezentanci i narod bezposrednio. 
I tak jeśli narod w wystarczajaco duzej liczbie glosow i reprezentanci i ogolno narodowa administracja 
zapragnie wojny a armia nie ma waznego sprzeciwu więc ma rozkaz wykonac wole ludu.
Oznacza to ze lud prosty nie musi ale może wziasc udzial w waznych decyzjach militarnych.
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Policja także dziala w najlepszym interesie Polakow i Polski.
Tak zarzadzamy krajem ze nie będzie powodow do protestow. Nie będzie powodow aby policja rozpedzala 
rozgniewany tlum. Policja wezmie akcje przeciwko przestepcom bandytom z zagranicy itd.

Sejm i Senat. To są wynalazki czyjes tam. Wystarczajaco wiele narobily problemow, wiec czas z tym 
skonczyc. Prezydent ma obowiazek zorganizowac administracje. I jeśli potrzebuje zwolac narade madrych z
dziedziny ekonomi, sil zbrojnych czy innych to zwola na dany czas na konkretna potrzebe. Czy to beda 
akademicy czy praktycy to od niego zalezy.
Sejmu jaki dziś znamy ani senatu nie ma sensu utrzymywac.

Jesli narod zapragne narzucic Prezydentowi swoja wole w jakiejs sprawie to narzuci bez senatu - wprost.

Nie ma znaczenia jaki system glosowania lub na kogo glosowac? Istotna sprawa jest: wedlug jakich zasad. 
Jesli ktokolwiek jako tako rozsadny jest wybrany na tron Prezydenta, to Narod oczekuje ze on tak 
zorganizuje administracje ktora bedzie chronic Naturalnych Praw Polakow i ich najlepszych interesow a 
wraz z tym tak sprawowac administracje nad dobrami, i infrastruktora aby wywiazac sie z tych zadan i 
zapewnic nam najlepsze interesy. Wiec nie kogo wybrac ale na jakich zasadach ma pracowac, to jest 
wazne.
Prezydent jeśli chce wprowadzic cos to się pyta fachowcow ale Prezydent za ta decyzje odpowiada. Jesli 
jego pomylka jest bardzo powazna   to może stracic pozycje lub newet być ukarany. 
Warto powiedziec tu ze dotychczasowe praktyki politykow czy kandydatow na Prezydentow czy to w 
Polsce czy za granica, to jest obiecanki cacanki a potem nic z tego co obiecali nie wykonuja, to idzie 
przeszlosc. Jesli kandydat na prezydenta nie spelni obiecanek to znaczy ze oszukal, a to jest zdrada Narodu. 
Czeka go najwyzsza kara. I tak kandydat Suerto przedstawil ze jeśli nie zniesie w jakims czasie korupcji to 
niech go narod zabije.  Nie potrafisz wywiazac się, nie obiecuj. A jeśli jest ktos kto potrafi to tego narod 
wybierze na lidera.

I tak wezmy sprawe praw lgbt. I tu glosowanie nie ma sensu. Pytanie jest: czy takie zachowanie bądź 
decyzja jest w najlepszym interesie Polakow i Polski? Nie jest, więc nie ma pozwolenia.

Czy malzenstwa homo są w interesie narodu? Nie są, więc nie ma pozwolenia.
Czy jest w interesie narodu aby granice były otwarte i abysmy podlegali eu lub komukolwiek? Nie jest więc 
nie podlegamy i nie otwieramy granic. Mozna usprawnic odprawe graniczna ale nie zostawic otwartych 
granic.

Bankowosc, media, armia, sadownictwo, produkcja i dystrybucja energi, sluzba zdrowia i inne uslugi i 
infrastruktura, koniecznie muszą być w calkowitej kontroli Polakow.

Monopole są z reguly wbrew najlepszym interesom narodu. Ale jeśli administracja wykonuje pilnie 
polecenia narodu to np. produkcja energii elektrycznej przez zaklady administracji panstwowej mogą być 
lepsze niż prywatne. Nawet jeśli elektrownie beda prywatne to i tak ogolna kontrola ze względu na 
bezpieczenstwo i obronnosc musi być pod kontrola narodowa.

Podobnie i niezaleznosc telekomunikacyjna a szczegolnie internet musi być w pelni niezalezne od obcych 
grup interesu bądź narodow.

Jest wola narodu Polskiego aby wyslac wlasne satelity komunikacyjne  lub inne na wlasne potrzeby. 
Korzystajac z rakiet Rosyjskich, Indyjskich bądź Chinskich na początku ale docelowo wysylajac wlasne 
rakiety na orbite.
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Administracja Panstwowa w Polsce  (Ustroj)

Polityka miedzynarodowa jest polityka pokojowa i wzajemnych korzysci. 

Wszystkie obecne zaleznosci Polski od jakichkolwiek organizacji miedzynarodowych czy jakichkolwiek 
obcych, maja być zawieszone lub uniewaznione. Narod i zarzad zadecyduje w jakiej sprawie i z kim 
uczynimy umowe. I tak w naturalny sposob Narod Polski uznaje ze wychodzimy z komunistycznej unii 
europejskiej, z niewoli tej unii. 
Jesli wola Polakow jest jakikolwiek kontrakt na zasadach prawnych z ta unia to wejdziemy w kontrakt, a 
jeśli nie to nie wejdziemy. I tak jest oczywiste i pewne ze naturalne prawo Polakow i naturalny Ustroj 
będzie przykladem dla wielu krajow swiata. W ten sposob kraje swiata także uwolnia się od zaleznosci czy 
niewoli ciemiezcow. Tu mowa o wspolpracy miedzynarodowej ale nie na zasadach terrorystow pod flaga 
organizacji miedzynarodowych czy europejskich czy tez demokracji.

Kazdy wolny narod sam decyduje o tym co jest dla niego dobre a co nie. I tak tez w najlepszym interesie 
Polakow i Polski zrywamy z monopolami bankowymi, farmaceutycznymi, medycznymi, mediami w tym 
internetem a tez i satelitami a przede wszystkim z prawem. Nikt nie narzuci Polakom niczego 
miedzynarodowego.

Administracja Panstwowa w Polsce  (Ustroj), Sadownictwo Polskie Wedlug Woli Narodu i Podstawowe 
Zasady Prawa Naturalnego Polakow, stanowia lacznie pakiet podstaw prawnych zycia i zarzadzania krajem.

Poniewaz w najlepszym interesie Natury, jest aby prawda i zycie wygraly, wiec wygramy.

Opracowal Michal Kinasz    3 Maj 2020
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