
Brak Demokracji

Pan z muszka, jkm wielokrotnie mowil publicznie ze wiekszosc ludzi jest glupia. Oburzali sie. Ale dlaczego 
kiedy tak jest?

I w zwiazku z tym widac jak wielu inteligentnych lub mniej glupcow rozmawia. Wielu nawet ma dobre 
intencje. Czy jkm naprawde ma racje? Widac wyraznie jak wielu mowi o sprawach o ktorych nie maja 
pojecia. I to nie jest madre. Ale w kontekscie politycznym to jest troche inaczej. Glupi lub nie, podstawowe 
sprawy rozumie, badz odczuwa. I tak wielu odczuwa ze cos jest nie tak i mowia publicznie nie zglebiwszy 
tematu. To jest glupota.

I tak temat nasz dzisiejszy to jest Demokracja a ludzie mowia o braku demokracji. Czy to madre? 
Sprobujmy sobie na to odpowiedziec.

Patrzac oczyma doktora medycyny naturalnej, zadajemy sobie pytanie: czy dlatego Narod Polski cierpi ze 
ma niedobor demokracji?

A to jest w analogii do niedoboru wit C cierpimy na szkorbut, niedobor wit D na krzywice kosci itd.

To sa fakty, a mimo to praktycznie zaden lekarz nam narzucony demokratycznie nie przepisze nam witamin 
ktore sa przyczyna tych chorob. 

Demokratycznie narzucony nam system medycyny allopatycznej dziala prawie w 100% wbrew Naturze i 
wbrew najlepszym interesom ludzkosci. A to jest moja deklaracja bez wzgledu na to czy ty sie z tym 
zgadzasz czy nie. O tym ze prawde mowie mozesz sie sam przekonac szukajac az znajdziesz, badz jak 
bedzie okazja to zrobimy wyklad na ten wlasnie temat. I dlatego tez dobrowolnie jestesmy zmuszani do 
haraczu na ZUS i inne skladki na mordowanie Palestynczykow, i terroryzowanie calego swiata nie 
wspomnajac Iranu i nas Polakow.

Malo tego wierzymy ze przestepcy w bialych fartuchach sa naszymi zbawcami i idziemy do nich aby z nami
robili rozne eksperymenty i zawsze na tym cierpimy ale zawsze tak postepujemy.  Dlaczego?

Wrog ludzkosci jest mistrzem klamstwa i obludy i idac na skroty wykorzystal fakt ze wiecej niz 90% 
spoleczenstwa nie zastanawia sie nad waznymi w ich zyciu sprawami tylko automatycznie (?) czynia to do 
czego zostali zaprogramowani. Wiec zwracam sie do robotow bezmyslnych.

A wsrod myslacych jest jeszcze mniejsza liczba tych co potrafia myslec niezaleznie (od kogo?).

To powyzsze tez dotyczy tak zwanych liderow wolnosciowych. Jest to bezmyslny robot, ktory ma 
przeblyski myslenia i mowi pare frazesow ktore sa prawdziwe ale nic nie moze dokonac bo sam sobie 
pozwolil zablokowac niezalezne myslenie.

I tak ci aktywisci glosza wielkie i ponetne hasla nie rozumiejac ich ani ich powiazania z reszta zycia 
spoleczno politycznego. Jednym z takich hasel jest idea Demokracji.

Kawal.

Dyrektor wezwal kierownika. Kierowniku, czy to prawda ze pracownicy sie ze mnie nasmiewaja ze uzywam
obcych slow nie rozumiejac ich znaczenia? Ohm, zaczal sie jakac kierownik nie chcac ani klamac ani 
obrazic dyrektora. I widzac to dyrektor mowi do kierownika; na drugi raz gdy to uslyszysz to powiedz im 
aby mnie pocalowali w dupe i wice wersa.

Czytelniku, nie wysilaj sie szukac znaczenia tego slowa w encyklopedii zarzadzanej przez Tel Avif, ani w 
ksiegach historycznych. Ja zacytuje najwiekszego meza stanu, bojownika o wolnosc ktoremu Ghandi skladal
hold a tez i JF Kennedy. Ten najwiekszy w historii ludzkosci bojownik o wolnosc swego narodu, bez 
studiow, sam analizowal (niezalezne myslenie), to co sie dzieje wokol niego juz od czasow gdy byl jeszcze 
nastolatkiem. I tak skomentowal to co zobaczyl (cytuje z pamieci); Demokracja, co to za demokracja gdzie 
nikt nie jest odpowiedzialny za nic?  Kiedys to byla demokracja klasyczna....



Niestety lepiej nie wyjawiac nazwiska tego wielkiego meza stanu bo tak jestesmy zaprogramowani ze 
gdybysmy jego nazwisko uslyszeli to by sie nam czerwona lampka zapalila i nie mozna by jej bylo zgasic.

Natomiast polecam naszego wspanialego ale nie docenianego ani nie zauwazalnego dzialacza o wolnosc, 
Michal Marusik, ktory jest obecnie euro poslem. Polecam jego krotki ale jakze jasny wyklad na temat: czy 
naprawde chcemy zyc w demokracji?  Wyklad ten wyglosil na pikniku nowej 
prawicy.https://www.youtube.com/watch?v=X6aSlBYZWNA - czy chcemy zyc w demokracji? 
Michal Marusik  na pikniku prawicy 2014.  cz 3/4  - (prosze ten cenny wyklad zapisac do 
Archiwum).

Do jego wykladu nie ma co dodawac oprocz tego ze nawoluje tych co potrafia choc zdziebko myslec aby po
kazdym wysluchaniu, po kazdym czytaniu, wyciagnac powazne wnioski a potem je przedyskutowac z 
kolegami. Prosze zawsze to czyncie.

Na tej podstawie a i wlasnych doswiadczen, wnosze do kazdego ktory otwiera swoj dziob, aby mowiac 
mowil to co wie a nie to czego nie wie. I mowil prawde. A w tej dziedzinie to ja sie pytam: Czy my 
potrzebujemy demokracji czy wolnosci?

Kolejnym takim slowem ktore wypowiadacie nie rozumiejac go to „legalny” i „prawo”.  A czy slyszeliscie 
takie haslo:  i poznacie prawde a klamstwo was oswobodzi?

A czy to slyszeliscie: Jesli slepy prowadzi slepego to obaj w dol wpadna.

Slepcze, ty sam nie rozumiesz ze niewolnikiem jestes ani nie rozumiesz kto i w jaki sposob ciebie zniewala. 
Nie rozumiesz ze ty sam pracujesz na wlasna niewole i niewole twoich dzieci.

Nie wiesz ze ty opluwasz tych co dali najwiekszy przyklad walki o wolnosc a wykonujesz wole twoich 
oprawcow.

Nie rozumiesz ze twoja niewola zaczyna sie w twoim umysle. Sam siebie trzymasz w wiezieniu 
bezmyslnosci.

Gryziesz reke ktora chce cie na wolnosc wyprowadzic.

Glupcze, jesli zrozumiesz siebie to masz szanse sie wyzwolic a i pomoc innym. 

Przyklad.

Co wiesz o Katyniu? Niewiele, i na pewno za malo. Nawet jesli obejrzales film czy cos tam przeczytales to 
wiesz duzo za malo. Co po angielsku ogladales w tej dziedzinie? A czy chociarz 
https://archive.org/details/EUROPATheLastBattle - EUROPA – The Last Battle ~ The Full 
Documentary (2017)  obejrzales kilkakrotnie? Czy odpowiedziales sobie na pytanie: kim byli mordercy?

A czy znasz role uk w Katyniu? Role usa w Katyniu? I czy wiesz strategicznie dlaczego dokonano tego 
ludobojstwa? 

Czy kiedykolwiek myslales o tym ze Francja od wielkiej rewolucji francuskiej jest okupowana przez wroga?
Ze od Waterloo uk jest zarzadzana przez wroga? Ze ameryka jest od zalozenia kierowana przez wroga?

A ze Polska byla i jest cieplym gniazdkiem a Polacy wobec wroga sa mili?

No wiec nie przyszlo ci na mysl ze to co teraz mamy to sie szykuje Katyn 2.

https://archive.org/details/EUROPATheLastBattle
https://www.youtube.com/watch?v=X6aSlBYZWNA


Tu pisze ze Soviets dokonali masakry. Pamietajmy ze to byli syjonisci a nie rosjanie.

Krociotka lekcja z historii bo malo kto to zna, a nawet eksperci. Gdy bedziesz bardzo dlugo i zmudnie 
podzukiwal to tez sie bardzo wiele dowiesz.

Od dawna ale powiedzmy od wielkiej francuskiej rewolucji Francja jest kontrolowana przez syjonistow. Od 
Waterloo, uk jest kontrolowana, od rewolucji bolszewickiej, rosja jest kontrolowana, usa od samych 
poczatkow powstania jest kontrolowana,  Niemcy tez byly tak kontrolowane jak dzis Polska, ale byl tam 
wielki maz stanu ktory ich nature i metody odkryl i sie sprzeciwil, postanowil ich wysiedlic aby Niemcy 
byly dla Niemcow. (czytelniku, zamknij sie i przyjmij fakty. A jesli jestes hojrak to zbadaj tak dokladnie jak
to mozliwe i wtedy mozesz zabrac glos. A najpierw zrozum jak bardzo jestesmy i my i swiat oklamywani.)

Od bardzo dawna chodzilo o to co dzis.  O panowanie nad swiatem. Okolo 100 lat temu zorganizowali 
pierwsza konferencje syjonistyczna w Bazylei i tam oglosili wsrod siebie swoje marzenia. A dzis dzieki 
naszej glupocie oni sie posuneli duzo dalej niz nawet wymarzyli.

I tak chcac opanowac swiat, latwo objeli usa, napisali im konstytucje, a potem druga na swiecie konstytucje 
3Maja, i opanowali jak wspomnialem, i majac Rosje bardzo ogromny i bogaty kraj w swoich rekach chcieli 
zajac cala Europe aby potem zajac caly swiat. Ale mimo iz Niemcy to najbardziej swiatly narod na swiecie 
tez im sie w duzej mierze udali bo nawet zalozyli Bawarska Republike Rad. Bawarska Republika Rad – 
Wikipedia, wolna encyklopedia.pdf  ( ludzie, prosze raz na zawsze sie nauczcie - wikipedia jest bardzo 
waznym narzedziem propagandy z siedziba w Tel Aviv i  w niej znajdziesz wszystko co sluzy interesom 
syjonistow. Oni zatrudniaja mlodziez aby sprawowala kontrole i ichny rezim placi mlodziezy za ta sluzbe. 
Mozna od czasu do czasu otworzyc to, ale miec na uwadze kto to robi i w jakim celu; a skoro oni to 
publikuja co z naszego punktu widzenia jest przeciwko nim, to znaczy ze tak bylo).

Dzieki jednemu bardzo inteligentnemu i super patriocie, syjonisci spotkali sie z ogromna przeszkoda w 
podboju Europy. Mysleli ze wojna swiatowa to zalatwi a w razie nie to traktat Wersalski dal podwaliny do 
kolejnej wojny swiatowej ktorej celem bylo zniszczenie Niemiec. (wiem ze to jest niezrozumiale przez 
prawie kazdego. A mam nadzieje ze to sie wyjasni wkrotce). 



Nawet gdy przygotowali caly swiat przeciwko jednemu i to najmadrzejszemu narodowi to prawie im sie to 
nie udalo. (temat na inny raz). I dzis Niemcy sa pod okupacja syjonu z narzucona konstytucja do roku 2099.

A mimo tego to wierze ze resztka Niemcow, ich geniusza powstanie z popiolu i zwyciezy wroga. Nawet 
obecnie tak mocno w opresji oni staja twardo na gruncie i wyjawiaja prawde.

Dzieki nim wiemy duzo o Katyniu.  Ok, dalsza czesc historii. Otorz w przygotowaniach do wojny i 
przygotowaniu Polski do rozpoczecia wojny, wrog zobaczyl potencjalny bunt polskiej inteligencji i 
postanowil uzywajac brytyjski wywiad, postanowili zlikwidowac potencjalny bunt. Jest mozliwe ze gdyby 
nie ludobojstwo Katynskie to inteligencja by sie starala przylaczyc do wyzwolenczych sil niemieckich i kto 
wie jak by sie wojna potoczyla. Jak wiadomo to pojmani nie bardzo sie bronili i nie wierzyli ze moze sie im 
cokolwiek zlego stac.

Tu na ktoryms odcinku jest to pokazane dosc dobrze i dokumentalnie. 
https://archive.org/details/EUROPATheLastBattle - EUROPA – The Last Battle ~ The Full 
Documentary (2017)  (koniecznie ta serie zapisac do Archiwum).

Winienem powiedziec tu jasno. To nie rosjanie, ani brytyjczycy ani amerykanie nam krzywde zrobili, to 
syjonisci zmusili, oglupili itd aby ci najemnicy/niewolnicy tak a nie inaczej postepowali.

Spryt syjonistow polega na tym ze posluguja sie czyimis rekoma aby wykonac brudna robote.

Wtedy uzyto armie i ludnosc rosyjska i pistolety, dzis moga uzyc naszych lekarzy i policjantow i 
strzykawki.

Nie zwazaj na szczegoly, patrz na istote. Zmuszanie nas do czegokolwiek jest przestepstwem. A z jednego 
przestepstwa posuwaja sie do gorszego.

Zobacz Protokoly lekcja 10 (wyklad 10) art 19 o  wszczepianiu chorob a tez wyklad 1.

§ 19. Terror

Państwo nasze, krocząc drogą podboju pokojowego, ma prawo zastąpienia okropności wojny przez 
mniej dostrzegalne, ale więcej celowe egzekucje, przy których pomocy należy podtrzymywać terror, 
uosabiający do ślepego posłuszeństwa. Sprawiedliwa, lecz nieubłagana surowość, stanowi najważniejszy 
czynnik siły dla państwa; nie tylko dla zysku, lecz również w imię obowiązku, dla zwycięstwa przyszłego, 

https://archive.org/details/EUROPATheLastBattle


musimy być wierni programowi gwałtu i obłudy. Zasada wyrachowania jest o tyle silna, o ile i środki, 
których używa. Dlatego też nie tyle przy pomocy samych środków, ile dzięki doktrynie bezwzględności 
osiągniemy triumf i oddamy wszystkie rządy we władanie pańszczyźnie naszego ,,nadrządu". Wystarczy, 
by wiedziano, że jesteśmy nieubłagani, a ustaną zaraz wypadki nieposłuszeństwa.

Wmowili ci ze to Niemcy a tu zobacz co 100 lat temu napisali i sam widzisz kto to czyni.

Jesli nie zmobilizujesz rzeszy rodakow to bedzie teraz prawdziwy Katyn, bo tamten to byla mala proba.

I co mozna zrobic bo nie wypada straszyc bez potrzeby. Czyz nie jest oczywiste z tego co widzisz ale 
dowiedz sie o tym wiecej, ze nie ma na co czekac? Czyz nie jest jasne ze trzeba zabronic wynonywania w 
naszym kraju ktorejkolwiek z agend/artykolow tych Protokolow? TO jest jasne.

Wiec czy to tak trudno zebrac ludzi w imie ocalenia narodu Polskiego, i wszyscy napisac i sie podpisac 
nawet wlasna krwia, ze my zwierzchnik wladzy (art 30 obecnej konstytucji) nakazujemy swojemu 
podwladnemu (i tu zaadresowac do prezydenta i do kazdego kogo uwazasz nalezy powiadomic i wymagac), 
ze maja obowiazek na podstawie prawa kontraktu, wykonac nasza wole, Wole Narodu Polskiego ktorego ty 
jestes jednym z,   aby wydali ustawe i orzeczenie i cokolwiek ze zabrania sie wprowadzanie w zycie 
jakiejkolwiek czesci tych Protokolow. I wyslac im kopie czy link do nich. Nieposluszenstwo oznacza ze sa 
wrogami twoimi i Narodu Polskiego i umowa jest zerwana a oni dzialajac wbrew naszym prawom i 
interesom, staja sie przestepcami. I tu warto zanim to, to zapoznac sie z naszym prawem co ma niebawem 
sie ukazac na tym blogu i wyslac im te prawa. Nikt prawy nie moze im zaprzeczyc. One sa nauralne.

O szczegolach mozna porozmawiac. Ale to jest rozwiazanie prawne. A prawo i prawda to moc. Nie obawiaj 
sie ze moga ci zrobic krzywde. Pomysl, idziesz na ulice czy do parku, bandyta moze cie zakluc nozem lub 
zastrzelic. I nic nie mozesz na to zrobic. To jest prawo bandyty. I co masz nie wychodzic na ulice?

Wiec jesli polegasz na prawdzie i prawie to czego sie obawiasz? Im wiecej nas stanie na dawnym prawie 
tym latwiej. Ale o szczegolach porozmawiamy gdy zbierzesz malenki tlum gotowych do przywrocenia 
prawa.

Powtorze, to wszystko doslownie wszystko co sie dzieje i co nas boli to sprawa prawa i bezprawia. I tu ci 
pokazuje ze jest wyjscie prawne. Za darmo bez prawnikow. Tylko uwierz ze i ty i twoje dzieci latwo to 
zrozmieja. Dzieci nawet latwiej.

Nigdy nie przeanalizowales wszystkiego co ci proboja powiedziec rewizjonisci, gdyz wrog ci zamknal 
umysl i nigdy nie badasz jak to naprawde bylo i jest. 

Jakze wiec mozesz wyjsc na wolnosc gdy nie wiesz w jakiej niewoli jestes i kto jest twoim panem?

Nie znam czlowieka ale z tego co widze, proponuje aby mgrabas przynajmniej tymczasowo zostal naszym 
koordynatorem w celu zjednoczenia sie w celu wyjscia na wolnosc i w celu obrony przed zaglada Narodu.

Gdy sie nie zrzeszymy to zginiemy i nasze dzieci i caly Narod Polski.

W tym celu ma byc jasne na czym stoimy.  I tak jesli sie mgrabas zgodzi to proponuje aby na poczatek 
upewnil sie ze w jednym imieniu/celu sie jednoczymy, jedno jasne haslo ruchu np wolnosc, sprawiedliwosc,
przyszlosc.

I aby bylo pewne ze nie w imieniu wolnych wyborow, bitcoins, rownouprawnienie kobiet, miedzynarodowe 
prawa, demokracja i cokolwiek ale w imieniu przezycia Narodu Polskiego.

To jest absolutnie pierwszy cel organizatora i tu proponuje mgrabas. A jesli bedzie nieodpowiedni to kogos 
innego wybierzemy.



 Prawo jest podstawa wszystkiego. My zyjemy i zostalismy stworzeni wedlug Jego praw, nazwijmy je 
prawami Natury.

Bardzo prosze aby nie wtracac do ruchu zadnej religii a tym bardziej zydowskiej.

Uznajemy ze jest jakis nie znany blizej Stworca w ktorego wierzymy i na tym koniec. Reszta to osobista 
sprawa.

Deklarujac te nasze naturalne prawa, dzialamy zgodnie z nimi. Te prawa nie sa produktem chorego umyslu 
ale sa znane od dawna na calym swiecie i nasze inteligentne dzieci je znaja i rozumieja.

Na teraz wyciag z tych praw ma byc nasza zasada i scisle musimy tego przestrzegac.

Wszystko co czynimy i nasi reprezentanci od dzis, musi byc w najlepszym interesie Polakow i Polski.

Zwracam uwage na bardzo wazne drobnostki. Aby bylo pewne to nawet czytajac obecna konstytucje, i tam 
pisze zgodnie z wola narodu, to musimy dodac Narodu Polakow. Bo oni moga miec na mysli inny narod.

Dlatego panowie i panie i mlodziezy, wiele frazesow celowo przedstawiam tak a nie inaczej. 

Wiaze sie z tytulem tego komentarza, to nasza kolejna zasada prawna z mego pakietu, to: kazdy w Polsce 
musi byc odpowiedzialny za swoje czyny.  A to znaczy ze mamy gdzies czy to jest czy nie jest demokracja 
ale jest witalnie istotne czy reprezentant jest odpowiedzialny za to co czyni.

I my w naszym ruchu musimy zaczynac juz od stosowania tych zasad. Jesli mowisz, jesli robisz to jestes za 
to odpowiedzialny. TO sa prawa Natury. 

Jestesmy ludzmi i mylimy sie. Nie bedziesz powieszony za to ze sie pomyliles. Kazdy sie myli. Ale zdrada 
to nie pomylka. Zgadzamy sie?

Wrog sie zjednoczyl przeciwko nam, a my aby nie zaginac musimy sie zjednoczyc aby sie wyzwolic.

Aby zachecic was do pracy. To prawda ze uczynili nas bydlem. I tak sie zachowujemy. Ale to ty, to kazdy z 
nas moze podjac meska decyzje, wyzwalam sie z tego, uznaje ze fakty historyczne i polityczne znam 
odwrotnie do tego co bylo lub jest. Od teraz jest to dla mnie najwiekszym celem aby wyzwolic sie z mojej 
niewoli umyslowej i poznam prawde historyczna, i prawde o mnie i moim kraju i zrobie wszystko aby 
wyzwolic moj kraj.

Wiedz ze tylko twoja decyzja mozesz zostac swiatlym czlowiekiem i wolnym. Jesli zrzucisz lancuchy 
zniewalajace cie, to ty i my Polacy jestesmy zdolnymi ludzmi i potrafimy rozgryzc przekrety wroga. Jako 
jedyni my Polacy rozgryzlismy enigme i rozgryziemy syjonistow. My potrafimy gdy tak zdecydujemy.

Moje wnioski a ty powiedz jakie sa twoje. Nie ma demokracji wsrod zwierzat. Kazdy gatunek ma swoje 
prawa ktorymi sie rzadza i zyja. Tak i my. Placimy urzednikom aby naszych praw chronili art 30. A gdy nie 
chronia to musza pieniadze oddac, i opuscic stanowisko. A gdy wysla sile na ciebie to co Kusy 
zaproponowal przeciwko bandytom na Ranczo? Jesli rozmawiamy prawo to my mamy prawo a oni 
obowiazki bo im za to placimy i dobrowolnie sie na to zgodzili. A czy tobie placa abys ty wykonywal ich 
polecenia? To na jakiej podstawie ty masz ich sluchac? Nie wiesz. Na podstawie prawa bandyckiego. A my 
tego nie akceptujemy i sie zbieramy aby im to powiedziec.  Nie patrz na miliony. Zbierz tylu ilu chce byc 
wolnymi od dzis. A sa metody na to aby tego dokonac. Islandia np zamiast placic bankom aby ich utrzymac,
to do pierdla ich powsadzala i bardzo dobrze na tym wyszla. My potrzebujemuy nasze odwieczne naturalne 
prawa a nie marksistowska demokracje.



Zyd Suss 25 - video dailymotion 

Prawo ludu wygrywa na tym filmie i tak bylo w Bawarii. Warto obejrzec koniecznie.


