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Nasz wrog niestety, nasz rzad tak glosi u gory fotki; „Wszelka wladza spolecznosci ludziej poczatek swoj
bierze z woli narodu.”
Spojrzmy co nasi wrogowie pisza u dolu fotki; Wolni z wolnymi.... Dyplomacja, wspolpraca 
miedzynarodowa.… 

Czyli nasi ciemiezyciele uwazaja ze nie kazdy jest wolny i rowny.... A tez swietosc swietosci to 
wspolpraca miedzynarodowa.... 
Kazdy to czuje ale nie kazdy to wypowiedzial jasno. Miedzynarodowe = syjonistyczne
Jak mozemy doswiadczyc w naszym codziennym zyciu to wszystko ci powiedza, ze wszystkim się 
zgodza pod jednym warunkiem: Ze wszystko będzie zgodne z zasadami, wytycznymi syjonizmu. 

Innym synonimem syjonizmu jest komunizm i terroryzm. Fakty te są zwykla obserwacja niedawnej i 
obecnej historii, polityki a tez sami syjonisci się chwala tym w swoch dzielach a jedno z nich jest dość 
stare okolo 100 lat temu wydane; a mianowicie Protokoly Medrcow Syjonu.
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Nie będziemy debatowac czy protokoly syjonskie napisali syjonisci, ale Narod Polski zdecydowal ze 
przestepstwem jest wprowadzanie agendy Protokolow, ze istniejace ustawy, zasady czy cokolwiek 
wprowadzone według woli defacto zarzadzajacych lub tez przypadkowo, są bezprawne i powinne 
spiesznie być usuniete. Zaden z artykolow nie może być wprowadzany w Polsce. 
Kazdy może czytac i studiowac te Protokoly ale przestepstwem jest planowanie lub wprowadzanie ich
w życie. Przestepstwem jest tez uczenie ze sa one dobre dla Polski i Polakow. Winny jest kazdy bez 
względu na narodowosc czy pochodzenie. Protokoly są instrumentem, podrecznikiem terroru i 
przestepstwa, skierowanego przeciwko Polakom a tez i ludzkosci nie Zydowskiej. Polskie prawo 
będzie traktowac bardzo powaznie tego typu przestepstwa.
Podstawy Naturalnych Zasad Prawa Polaków jest to deklaracja wolnych polaków zarowno w 
Polsce jak i na Swiecie.

Nazywaja cie bydlem, i tak o tobie pisza w Talmudach, jestes niewolnikiem i sie zachowujesz jak 
niewolnik. Kazali ci zalozyc kaganiec na pysk i go zakladasz a nawet gorliwie pilnujesz aby ktos z 
Polakow nie chodzil bez kaganca. Wiec i myslisz jak niewolnik - to co ci panowie kazali to myslisz i 
czynisz.   
Protololy Medrcow Syjonu.  Wyklad I

§ 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, 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.

Nie ma racjonalnego ani naukowego powodu abys nosil te maseczki - symbol niewolnictwa. Kaza - 
robisz. Jak bydlo nie tylko napisali ale wnet beda cie szczepic. 

Wyklad 10.  § 18. Szczepienie chorób oraz inne podstępy żydowskie. Wiecie doskonale, że dla 
stworzenia możności wyrażenia pragnień podobnych przez wszystkie narody, niezbędne jest 
mącić we wszystkich krajach stosunki narodowe i rządy aby przemęczyć ogół nieładem, 
nienawiścią, walką, a nawet męczeństwem, głodem, szczepieniem chorób, nędzą. Wówczas goje 
nie będą widzieli innego wyjścia, jak tylko oddanie się zupełnie i ostateczne pod władzę naszą. 
Gdybyśmy dali narodom wytchnienie, wówczas nie wiadomo, czy kiedykolwiek nastąpiłaby 
chwila upragniona.

Umawiamy się! 

Ze jest to umowa prawdziwych wolnych Polaków między soba ze to jest nasze prawo 
naturalne i niezmienne. Polak ma prawo nie zaakceptowac tych zasad prawa i sie 
przylaczyc do miedzynarodowej grupy lub jakiejkolwiek wedlug swego wyboru, 
tracac prawa i przywileje nalezace sie Polakom. Zdrajca traci prawo zamieszkania w
Polsce.
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Kryterium jest proste i jasne; Dzialanie w najlepszym interesie Polakow i Polski.

Umowa ta nie ma nic wspolnego z partiami, systemem ani obcymi organizacjami. Taka jest wola 
Ludu. Wszystkie dotychczasowe zasady, ustawy i rozporzadzenia ktore sa niezgodne z naturalnym 
zasadami prawa Polakow sa zniesione i traktowane jako bezprawne zasady.  Jest to zasada znana 
na swiecie i w najwyzszych sadach. Cruden v Neale “every man is independent of ALL LAWS 
except those prescribed by nature. He is NOT bound by any institution formed by his fellow 
men “without” his consent”.  Kazdy czlowiek jest niezalezny od WSZYSTKICH PRAW z 
wyjatkiem tych ktore zapisala natura. On NIE JEST zwiazany przez zadna instytucje zalozona 
przez innych ludzi “bez jego zgody”.

Bracia - Polacy, umowa, zgoda jest prawem!   Przymus, rozporzadzenie, pod grozba,
to jest bezprawie!

Te zasady prawa maja sens tylko wraz z naszym Sadownictwo w Polsce, i
Zasady Administracji Panstwowej (ustroj).

Drobne wyjasnienie “woli Ludu”. Nie stosujemy marksistowskej demokracji wiekszosci, lecz wylaczna 
wole ludu Polskiego a nie obcego ani obcych agend czy organizacji. Podobnie jak nie jest wola Ludu aby 
Polska byla w niewoli i pod zarzadem czy to marksistowskiej europejskiej uni, czy to miedzynarodowych
organizacji. I tak rozstrzyganie ewentualnego dylematu co jest wola ludu a co nie, nie jest w gestii rzadu 
ani organizacji obcych ale w gestii Ludu Polskiego. Z prostego powodu ze to nie rzad powoluje Lud aby 
uslugiwal rzadowi i placil haracz ale odwrotnie, to Lud powoluje rzad aby sluzyl Ludowi. Z samej tej 
zasady rzad nie ma prawa kwestionowac Woli Ludu. A wrecz odwrotnie, to nawet jedna osoba z Ludu 
moze zainicjowac kwestionowanie kazdego i wszystkich politykow, urzednikow panstwowych z byle 
powodu. I tak nawet jeden Polak moze przekonac pewna liczbe ludzi aby powolac dowolnego urzednika 
w tym Prezydenta przed niezalezy trybunal ktory to uzna czy zarzuty sa powazne, czy sa faktyczne i czy 
nalezy ukarac polityka czy umozyc sprawe. Wiec oskarzycielem jest lud, osadza lud ale niezalezni 
jurorzy wydaja decyzje/osad. Rzad nie ma prawa, nic zmieniac w prawie Ludu ale ma obowiazek strzec 
praw i najlepszego interesu Polakow i Polski.

Kogo obejmuje Prawo Naturalne Polakow? 
Wszystkich Polakow i wszystkich przebywajacych w Polsce. Kazdy czlowiek w tym glowa obcego 
panstwa gdy przebywa w Polsce to go obowiazuja nasze przepisy. Nasze zasady prawa sa niewiele 
rozniace sie od innych naturalnych praw ludzi swiata jak CL. Wiec nie powinno byc zadnego problemu.
Czy zatem dyplomaci maja immunitet dyplomatyczny? Nie. Owszem pewne ulgi takie jak ambasador 
obcego narodu w Polsce nie musi skladac lojalnosci wobec nas. Ale tez nie moze dzialac na nasza 
szkode. Szczegoly sie wypracowuja w czasie.
Nie moze tak byc ze glowa obcego narodu przyjezdza do Polski i nas poniza lub szydzi z nas badz daje 
rozporzadzenia. Staje sie wtedy winny lamania naszego prawa.
W naturalnym prawie naszym, nie uznajemy fikcji, czyli tak zwanego strawman, tylko zywych ludzi 
naturalnych. Automatycznie fikcyjne powiazania z naszym STRAWMAN są odrzucone. Innymi slowy 
my Polacy pracujemy w rzeczywistosci a nie w fikcji. 

Naturalne Zasady Prawa Polakow sa najlepszym interesem Polakow i Polski.
Pierwsza zasada prawa to zasada wzajemnosci. Jesli ktos z rzadu ma watpliwosci ze zasada wzajemnosci 
jest podstawowa zasada prawna (opis w dalszej czesci tego dokumentu), to automatycznie jest to 
wystarczajacy dowod ze dany urzednik badz polityk w tym minister lub Prezydent nie sa zdatni do 
pelnienia sluzby Narodowi Polskiemu.
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Wezmy ostatnia zasade ze kazdy Polak ma i prawo i obowiazek bronic swego zycia i zdrowia a tez swojej
rodziny, i mienia, sasiadow i innych Polakow, bez wzgledu na to kto jest atakujacym. To tez jest 
najlepszy interes Polakow i Polski.

Pierwszym filarem jest najlepszy interes Polakow i Polski.
Umowmy sie na zawsze ze jesli ktos sie nie zgadza, nie rozumie, nie potrafi, nie chce uznac tych zasad 
jako uznane i najlepszy interes Polakow i Polski to sie nie nadaje teraz ani nigdy do zluzby narodowi. 
Taki czlowiek musi opuscic spolecznosc Polakow i Polske. 
I jesli jest wola Polakow aby przestac nazywac administracje panstwowa rzadem ale sluzba Narodowi, to 
i tak sie stanie.

Iluzja rzadu, ekonomii i prawa
Przywracamy naturalne funkcje rzadu. Rzad to funkcja ludzi ktorych przyjmuje do pracy (powoluje) 
Narod do pelnienia sluzby Narodowi, za zaplata. Jest to umowa o przyjecie do pracy gdzie Narod daje 
rozporzadzenia i uzgadniaja zaplate i inne warunki. Rzad ma obowiazki wykonywania woli Narodu a na 
pierwszym miejscu dbania o nasze naturalne zasady prawa. Ten fakt jest uznany w art 30 Konstytucji 97. 
Mozna przyrownac powolanie rzadu do przyjecia ogrodnika do pracy.
Powolajmy sie na Faraona B. Prusa. Stamtad widzimy jak juz w Egipcie dawno temu poznano zasady 
manipulacji ludzmi. I tak Faraon byl marionetka pokazujaca sie ludziom ktorzy mysleli ze on rzadzi. On 
byl marionetka tych za kurtyna czyli kaplanow ktorzy to poslugiwali sie nie wirusami jak dzis ale 
bostwami ktorych nie widac a potrafia czynic cuda. Cuda czyli cos czego inni nie rozumieli ani znali 
pochodzenia. Bardzo niewiele faktow historycznych opisanych w Biblii swietej sie zgadza z faktami o 
czym wyraznie mowi Izraelski archeolog Izrael Filkenstein w swoich Bible unearth filmach. Zydzi zwani 
wtedy hyksos podpatrzyli techniki manipulacji ludzmi w Egipcie ktory byl osrodkiem cywilizacji swiata 
wtedy. I jako obludny narod nazwali Egipt - mitzraim to znaczy kraina ciemnosci. Jak Filkenstein odkryl, 
to jest to fikcja i wizja tego narodu. I tak co napisali bo wiadomo ze zydzi napisali Biblie swieta, to w 
epizodzie tuz przed wyjsciem z Egiptu ukradli zloto i srebro od Egipcjan i tak uciekli. A zwalili to na 
Boga ktory rzekomo im kazal tak uczynic. I tak napisali w biblii. (obecnie Bibi i inni przywodcy 
syjonistycznego Izraela tez tlumacza mordowanie Palestynczykow i odbieranie im ziemi tym ze mityczny
Bog im to dal i nakazal. 
Biblia stala sie wspanialym wczesnym w dziejach ludzkosci srodkiem manipulacji narodami. I tak wielki 
krok uczynili narzucajac lub wykorzystujac ta mistyke czy mitologie w Europie do swietych wojen, do 
wielkiej inkwizycji. Nastepnie przyszly inne metody jak iluzja bankowosci i stworzenie obecnego fiat 
money czyli calkowite oszustwo. Nastepne narzedzie do manipulacji ludzmi to byly media czyli prasa, 
film i radio. Potem prawo wraz z systemem podatkowym i prawnym. Az do organizacji 
miedzynarodowych i zniewolenia narodow swiata. To wszystko dzieki iluzji. Wielu czy nawet wiekszosc 
uwierzyla w iluzje. Wniosek z tego jest prosty. Mozna ludzi oszukiwac, ale nie prawnie. Obecnie wielu 
ortodoksyjnych badz wlasciwych zydow nie aszkenazi potepia syjonistyczny Izrael, deklaruje ze jest 
bezprawny (wielu politykow rownierz nie uznaje Izraela), i ze sa zakala i terrorysta swiata. Tak zreszta 
sami syjonisci deklaruja w Protokolach Medrcow Syjonu napisane ok 100 lat temu.
Obecna ekonomia jest fikcja a nie rzeczywistoscia. Owszem ta fikcja ma powazny skutek na zycie 
ludzi tak jak fikcja/wierzenie Australijskich aborygenow ze czlowiek skazany i wskazany koscia 
umrze. I ten czlowiek umiera z powodu tej wiary i to jest faktem.

Bezrobocie tez jest fikcja. Powiedz pszczole ze od jutra nie ma pracy i jest bezrobotna. Bezrobocie jest 
nienaturalne w przyrodzie. Jesli ktos pokaze ludzi co nie maja z czego wyzyc, to jest bezposredni skutek 
systemu ktory celowo taka sytuacje stworzyl. Nigdy wiecej wolny narod nie dopusci do takiej sytuacji. 
Setki lat temu a nawet mniej, gdybys powiedzial komukolwiek o bezrobociu to by cie nie zrozumial. 
Wzialby cie za umyslowo chorego. Jesli jestes zywy i zdrowy to musisz pracowac tak jak zwierzeta na 
swoje utrzymanie. Wrocmy z fikcji syjonistycznej do rzeczywistosci jaka my zyjemy.
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Czlowiek normalny i zdrowy, jest glodny to pracuje aby sie wyzywic i wyzywic rodzine a jeszcze zostaje 
dla gosci. My Polacy stworzymy swoj rzeczywisty system wraz ze swoimi pieniedzmi ktory bedzie nam 
dobrze sluzyl. 

Stalo sie tak przed wojna w Niemczech gdy zydowskie czytaj miedzynarodowe banki odmowily 
pozyczki Niemcom to Hitler ustanowil swoja walute oparta na rzeczywistej wartosci produktow i 
pracy/uslug. I w ciagu 2 lat ze skrajnej nedzy tez przez miedzynarodowe banki stworzonej, kraj stanal na 
najwyzszym miejscu jesli chodzi o wzrost gospodarczy i spoleczny. 
Niedawno narod Islandii nie posluchal “ekspertow” ekonomii i nie tylko nie wykupil bankow ale 
zaaresztowal bankierow i politykow a tez umozyl pozyczki ludziom, i w rezultacie ich ekonomia nie 
upadla jak przewidywano ale wzrosla. Okazuje sie ze wola narodu jest o wiele lepsza niz lichwiarzy.
Dotychczas panujacy system finansowy podamy na krotkim przykladzie. W wielu krajach a szczegolnie 
w Australii, wielu pozyczkobiorcow wygralo w sadzie z bankami wymagajacymi zwrot, niepozyczonych 
pieniedzy. 
Pyta w sadzie pozyczkobiorca. Czy pan mi pozyczyl $100 000 i dlatego uwaza pan ze musze oddac? Tak 
odpowiada bankier. Czy dal mi pan w $50 czy $100 banknotach? Nie, odpowiedzial bankier, my tylko 
wpisujemy do komputera sume… A czy to jest suma jaka ubyla twojemu bankowi przez to ze mi 
pozyczyles? Tak. A czy mozesz to wykazac dokumentami? Nie, bo mamy system…Tak wiec wysoki 
sadzie bankier nie pozyczyl mi pieniedzy i dlatego nie moze tego udokumentowac. To bank tylko dal mi 
do podpisu moje zobowiazanie ze oddam tyle plus mamona a ja pieniedzy nie otrzymalem. Jakze wiec 
moge oddac. Na koniec sprawy sedzia zadecydowal ze bankier skresla go z listy dluznikow bo nie ma 
dowodow ze dal mu pieniadze a pozyczkobiorca trzyma dom jaki wybudowal. Gdy ty pozyczysz 
sasiadowi to tyle ci ubywa. Bankowi nie bo nie pozycza tylko drukuje. To jest oszustwo.

Drobne wyjasnienie. Autentycznie banki nie pozyczaja pieniedzy (nie ubywa im tyle ile niby pozyczaja) 
ale je tworza z cienkiego powietrza na podstawie obietnicy pozyczkobiorcy plus pozyczkobiorca musi 
ciezko pracowac aby dac bankowi czego nie pozyczyl. I taki system na skale narodu nie jest mozliwy 
arytmetycznie do wykonania ale jest systemem zniewalania ludzi co widac ile domow banki ludziom 
zabraly.
W powyzszym przykladzie sumy wpisywane w komputer sa fikcyjne i nie oparte na zadnej wartosci jak 
tylko obietnica wyplaty. Nie mozna oddac jesli sie nie dostalo. Hitler ustanowil pieniadz warty 
autentyczna jego wartosc pracy lub produktow i go zamordowali. Kadafi ustanowil podobny system i go 
zamordowali. Kennedy obiecal przywrocic naturalna kontrole pieniedzy i go zamordowali.
Ale zanim syjonisci przejeli kontrole nad Australia, rzad oglosil wielki projekt kolej Nullarbor. I 
drukowal sam pieniadze pokrywajace materialy i robocizne. Wybudowano kolej i nie bylo dlugow wcale.
Tak samo jak Hitler.
Narod Polski wprowadzajac swoja walute i kontrolujac ja w calosci, kreuje prawny i optymalny system 
ekonomiczny sluzacy najlepszemu interesowi Polakow i Polski. 
Prawo ustanawia ze zajmuje sie faktami a nie mitami ani fikcja. Stad wiec Narod Polski wypracuje taki 
system ekonomiczny w ktorym dany pieniadz bedzie dokladnie reprezentowal towary i uslugi. Nie jest 
mozliwe aby w praworzadnej Polsce miedzynarodowe banki czy systemy pracowaly gdyz jest to fikcja. 
Sa wiec zabronione.
W analogii do przyjmowania ogrodnika do pracy, ogrodnik nie moze ci wydawac polecen, ani ci 
cokolwiek zabraniac ani dawac pozwolen ani cie karac. Wiec dotychczasowa dzialalnosc tak zwanego 
rzadu to po prostu organizacja przestepcza i terrorystyczna. Fikcja jest ze to jest rzad i ze ma moc 
ustanawiac prawa. Jesli narod placi za ochrone swoich praw (art 30 Konst.) to rzad nie wykonujac 
tego, lamie umowe czyli czyni bezprawie. W sadzie sprawujacym naturalne prawo, czlonkowie 
rzadu musza oddac pieniadze za niewykonywanie obowiazkow jak dbalosc o nasze prawa, a tez 
byliby oskarzeni o lamanie naszych praw i zniewalanie nas.

Media masowego przekazu jak radio, tv, prasa, szkolnictwo i film sa swietnym sposobem narzucania 
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iluzji do naszych umyslow. I tak przykladem jest iluzja nauki medycznej ze dzieki postepowi tej nauki 
szczepionkom wytepilismy tyle chorob zakaznych. To jest prawie 100% iluzja podobna do religii. Nie 
ma dowodow naukowych ze wogole szczepionki chronia przed chorobami a sa dowody jak szkodliwe 
one sa. I tez dzieki rozwojowi nauk medycznych rak bardzo szybko obejmuje coraz to wieksza czesc 
spoleczenstwa. Od bardzo rzadko spotykanego ok 100 lat temu do co drugiego czlowieka obejmuje rak 
obecnie. To wszystko dzieki rozwojowi ale iluzji a nie faktow. A stalo sie to mozliwe dzieki jednej 
grupie syjonistow kontrolujacych farmacja, medycyna, bankowoscia i mediami a poprzez to polityka i 
swiatem.
Nauka przestala byc kopalnia prawdy a stala sie narzedziem politycznym. Naturalne prawo 
zabrania takich monopoli kontrolowania nauka i mediami i finansami i ludzmi.
Immunitety

Dotychczas nieodpowiedzialni ludzie zarzadzali krajem i narodem. Immune to znaczy ze go nie 
dotyczy prawo. Kogo w praktyce nie dotyczy prawo? Psychicznie chorych i bandytow. Normalny zdrowy
czlowiek musi wziasc odpowiedzialnosc za swoje czyny i decyzje. 
Naturalne prawo wymaga aby kazdy a tym bardziej urzednicy panstwowi byli odpowiedzialni za to
co decyduja i czynia. Tak zwane immunity czyli nietykalnosc ma jeden i tylko jeden cel - pozwolcie 
mi czynic przestepstwa i nie karajcie mnie za to. Czy w naszej nowej i Wolnej Polsce jest miejsce na 
takie bezprawie, na pozwolenie na bezprawie? Nie ma. To ze tak zwanym intelektualistom się to w 
glowie nie miesci to ich sprawa. Kazdy czlowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny. Onecna policja jest
organizacja przestepcza i musi za to byc ukarana, tak samo jak inne bandy przestepcze. Policjant ma sie 
tak zachowywac jak ogrodnik ktorego przyjales do pracy.

Jak sie tworzy prawo naturalne. 
Dla przykladu, setki czy tysiace lat temu, osadzaja sie ludzie w pewnej okolicy i sie rozumieja, jedna 
mowia mowa i maja podobne dazenia i potrzeby. Powiedzmy ze 30 rodzinna osada w ktorej sie umawiaja
- ustanawiaja prawo miedzy soba, ze nie beda sie wzajemnie zabijac, ranic ani okradac. Czy to jest 
prawo? Jest to naturalne prawo. Ale gdy nie kazdy sie z tymi zasadami godzi i na przyklad woli krasc niz 
ciezko pracowac, to co? Czy to oznacza ze nie mozna tych zasad uznac jako prawo bo ktos sie woli 
wychylac? Czy moze to jest prawo a ten co mu sie nie podoba niech sobie szuka spolecznosci w ktorej 
mozna sie okradac, kaleczyc i zabijac. Tylko takiej spolecznosci nie znajdzie bo jest wbrew zasadom 
harmonijnego wspolzycia i rozwoju. Albo jesli chce pozostac w danej spolecznosci to musi poniesc 
konsekwencje lamania tych praw/zasad.

Demokracja, wiekszosc, mniejszosc, czyj interes
Podstawy Naturalnych Zasad Prawa Polaków jest dobrowolna umowa oparta na kilku filarach z 
których w tym momencie najwazniejsze jest dbalosc o najlepsze interesy Polaków i Polski. 
Najlepszym interesem polaków jest aby uzgodnic jedne podstawowe i niezmienne zasady 
naturalnego prawa. Wolni Polacy nie zabraniaja mieszkac obcym w Polsce ale jedynie pod 
warunkiem przestrzegania pierwszej lojalnosci wobec Polakow i Polski i naszych praw.  
Zasady te wykluczaja aby niepolacy zajmowali jakiekolwiek pozycje w administracji rzadu lub 
innych kluczowych pozycjach przemyslu od ktorego suwerennosc czy obronnosc zalezy a tez i 
bankowosc. Innymi slowy niepolak nie moze decydowac o sprawach Polakow. Niepolak nie moze 
zarzadzac siecia energetyczna, zasobami wodnymi czy komunikacja, bankowoscia ani niczym co 
jest istotne dla utrzymania integralnosci i Polskosci.

W prawie naturalnym Polakow, dobrze jest wyjasnic istotna sprawe demokracji. Jest to niestety 
narzedzie syjonistyczne przeciwko narodom swiata. Brzmi pieknie ale jak przed 2 wojna swiatowa 
wybitny maz stanu okreslil ze obecna (wtedy i teraz) demokracja nie jest klasyczna ale 
marksistowska w której nie wiadomo kto rzadzi (ukryci przywodcy) i nie ma nikogo 
odpowiedzialnego za stan rzeczy. W skrocie obecna demokracja narzucona amerykanska armia i 
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syjonistycznymi mediami, jest narzedziem zniewalania i bezprawia. Czy wolni Polacy maja przyjac
ta demokracje? Na pewno nie, gdyż wszystko co jest narzucone jest z definicji zle i bezprawne, ale 
tez jest sprawa wolnych Polakow jak nazwa i ustanowia nowy system sprawiedliwosci i zarzadzania
krajem. Obce czy jakiekolwiek interwencje w ustanawianiu naszego systemu, jest agresja i 
bezprawiem.

Zasada ze większość ma racje jest klamstwem a zwłaszcza w dziedzinie prawa i sprawiedliwosci. 
Prawda nie ma nic wspolnego z wiekszoscia ani z mniejszoscia.
Ale... w dziedzinie zasad naturalnych praw narodu, z samej definicji Narod decyduje o zasadach 
prawnych. Dotychczasowe praktyki gdzie zorganizowana banda przestepcza lamie prawa czy 
zasady naturalne narodu. Jak ciemiezyciele i przestepcy uznaja na stronie internetowej rzadu 
(patrz fotka), “Wszelka wladza pochodzi z woli narodu.” I ta zasada jest stala i niezmienna. Tu 
wykazalismy ze nie większość przestepcow decyduje ale większość narodu decyduje. Dodatkowo do 
większości narodu inny warunek musi zawsze być spelniony a mianowicie najlepszy interes Polakow i 
Polski, a o tym co jest najlepszym interesem Polakow i Polski na pewno nie beda decydowali Arabi ani 
murzyni ale Polacy.

Czym prawo jest i czym nie jest.
Scisle mowiac to jedynymi autentycznymi prawami są prawa natury. Ludzkie zasady są niestety tylko 
zasadami a nie prawami w scislym znaczeniu.
Przykladem prawa jest prawo grawitacji jakkolwiek je rozumiemy. Ono jest nadane przez stworce tejze 
grawitacji, i jest to dobre dla nas ludzi i dla Wszechswiata i na takich właśnie prawach jak grawitacja 
oparte jest dzielo stworzenia i życie. Nie ma tu znaczenia czy ktos na to patrzy z punktu widzenia fikcji 
religijnej, z punktu naukowego czy jakiegokolwiek. Tworca bądź Stworca ma prawo do zarzadzania 
tym co stworzyl. Zalozyles rodzine, zbudowales dom i ty nim zarzadzasz i nadajesz prawa. Kazdy 
odwiedzajacy cie musi przestrzegac twych praw twego domu. Ty je ustanawiasz. Podobnie i my 
indywidualni Polacy ustanawiamy swoje prawa a ze laczy nas nasza kultura to mamy bardzo podobne 
wymagania i potrzeby a w rezultacie i prawa. Niestety wielu z nas zostalo skorumpowanych przez 
celowe systemy oswiaty i filmy, prase aby ukierunkowac nas w kierunku bycia niewolnikami. Wezmy 
temat kontrowersyjny jak obowiazkowe szczepionki. Jak to brzmi i jest stosowane to jest to nie zwykle 
przestepstwo ale i terroryzm. I tak w nowym prawie, jeśli ktos chce się szczepic a tez i swoje niewinne 
dzieciatka to może pod warunkiem ze sam zaplaci za te szczepionki, da immunitet lekarzowi który może 
się podjac szczepienia i na zawsze traci prawo odszkodowan spolecznych. Prosze bardzo niech się 
ubezpiecza prywatnie jeśli znajdzie prywatne ubezpieczenie. Zmuszanie jest przestepstwem i niewola.
Ludzie zyjacy w krajach Commonwealth od bardzo dawna wypracowali sobie zasady ogolnie znane jako 

Common Law (CL) czyli prawo powszechne. Koronacja Elizabeth the 2
nd

.
Krolowa wtedy dwakroc przed dwoma biskupami i ludem zadeklarowala ze biblia to jest prawo. W
znaczeniu ze nie ma prawa dodawac ani zmieniac ustanowionego prawa. I to był kontrakt przyszlej
krolowej z narodem i dwoma kosciolami.

Do niedawna prawo kontraktu było w Commonwealth jednym z najbardziej podstawowych praw. 
Obecnie syjonisci pod parasolem zasad miedzynarodowych wprowadzili nie tylko w Polsce ale i na 
swiecie odmienne od najstarszych praw rzadzacych kontratkem. I tak mowiac w skrocie, obie strony 
musialy znac wszystkie warunki i zasady, mieć czas na zastanowienie się i wyrazic wyrazna zgode. 
Wtedy kontrakt był prawomocny. Jesli mogles sie dowiedziec, to znaczy ze jestes zwiazany umowa.
Zmusili USA aby odeszlo od wiekowych zasad ze musisz swiadomie i jawnie się zgodzic a nie tylko 
mieć mozliwosc dowiedzenia się o ofercie. To jest o wiele bardziej powazne gdyż; podstawa prawa 
prawego jest zgoda czyli umowa. I tu wprowadzili podstep właśnie opisany. Obecne zasady na podstawie
UCC (unified commercial code) sa wielkim przestepstwem, a wlasciwie bezprawiem podanym jako 
ujednolicone prawo. Zmieniaja definicje a potem sie na nia powoluja wciskajac ci bezprawie jako prawo.
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I tak więc umowy od teraz według nowego syjonistycznego porzadku beda jednostronne a beda wiazac 
wszystkie strony. Oczywiscie to jest bezprawie i mamy teraz okazje wyjasnic co jest prawem w Polsce a 
co nie jest.

W konstytucjach Commonwealth jest na początku napisane ze my Narod zebralismy się aby ustanowic 
rzad dzialacjacy na zasadach tu okreslonych i nam sluzyc itd. Podobnie jak przysiega krolowej tak 
i konstytucja jest umowa narodu z wybranymi do zarzadzania.
Consensus facit legem. Umowa/zgoda jest podstawa prawa. Jest to maksyma prawna znana na calym 
swiecie.
Odwrotnie. Jesli jest cos narzucone lub wymuszone jak to: … pod grozba kary.... To jest to na 
pewno bezprawie i przestepstwo. Dla przykladu kazdy podatek w Polsce jest bezprawny i jest 
przestepstwem. 

Ustawy i rozporzadzenia sa bezprawiem gdyz sa narzucone i nie sa wola Narodu.
To ze aby jezdzic po dobrych drogach trzeba placic na ich budowe i utrzymanie, to kazdy wie, i chetnie 
za to zaplaci, ale nie może to być wymuszone. Obecnie nasze wymuszone podatki ida na mordowanie 
pokojowych narodow jak Libijczycy, Irakczycy lub zaczyna się szczekanie na Iranczykow. Mozemy się 
tez doszukac naszych pieniedzy na mordowanie Palestynczykow zapewne. Innymi slowy to jestesmy 
zmuszani do utrzymywania terroryzmu i przestepstwa. Wiec podatki są bezprawne a wrecz są 
przestepstwem. Czy twój ogrodnik wyznacza tobie obowiazki czy ty jemu? A jeśli ogrodnik jest dobry to 
chetnie posluchasz jego sugestii ale ty zadecydujesz czy ty to mu pozwalasz czy nie.

Kim rzad nie jest.
Rzad nie ma prawa ustanawiac praw ani rzadzic czyli wladac ludzmi a wogole nic czynic bez lub wbrew 
woli Narodu. 
Prosta ilustracja pokazuje jak to pracuje. Przyjmujesz do pracy ogrodnika. Pokazujesz mu ogrod i twoje 
wymagania. Oboje negocjujecie cene i koszty i inne warunki. Dokladnie na tej samej zasadzie 
przyjmujesz do pracy prezydenta i innych politykow aby wykonywali twoje wymagania a przede 
wszystkim chronili twoich praw i twojej woli. A gdy nie odpowiada tobie ich dzialalnosc to z byle 
powodu ich zwalniasz z pracy. Odpowiedz sobie na pytanie co to jest jeśli twój ogrodnik dyktuje ci 
swoja zaplate i ty nie masz nic do gadania tylko wykonac, dyktuje tobie kiedy mozesz a kiedy nie mozesz
wejsc na swoja posesje i co mozesz a czego nie mozesz robic.... Starczy. To ci robi twój prezydent z 
obcymi i wrogimi tobie ludzmi. No oczywiscie ze uznasz go przestepca i zawolasz policje i przegonisz z 
twojej posiadlosci na zawsze a nawet oskarzysz o powazne przestepstwa. Tak powinienes traktowac 
swego prezydenta i kazdego urzednika. Tak to ty im dajesz zadania do wykonania nie odwrotnie. Ty im 
placisz. Nie wykonuja biora pieniadze to oszusci i przestepcy.

Spojrzmy na policje przez pryzmat bajki dla doroslych. Bajka o gliniarzach dla doroslych. Wyobrazcie 
sobie ze nie ma rzadu ani policji przez jakiś czas. I sobie myslicie, co tu zrobic. I wynajmujecie 
ochroniarzy których sobie nazywacie policja. I mowicie im; to jest moja zona, to moje dzieci, to 
tesciowie, a to babcia z dziadkiem, a to mój dom i moja posiadlosc. Tego mi strzezcie. I oni wam 
narzucaja cene, nie nie tak, uzgadniacie cene ile się za robote należy. A wsrod polecen waszym slugom 
czy uslugujacym mowicie tak: jak w waszym mniemaniu się będę zle zachowywal to mnie porzadnie 
spalujcie, napryskajcie mi pieprzu w oczy, do klatki zamknijcie, robcie naloty na mój dom, rewidujcie, 
rekwirujcie moje komputery i dokumenty i przewracajcie dom do gory nogami. A jak wam się wyda 
kiedykolwiek ze się zle zachowuje to mnie zastrzelcie. Robcie wszystko zgodnie z moimi poleceniami. 
Dobrze wam place.
Moral. Niestety ta bajka to smutna rzeczywistosc za która placicimy i na która narzekamy. Jesli Narod 
Polski wymaga sluzby porzadkowej np. Policji, to tak samo ja traktuje jak przyjmujac ochrone do 
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ochrony swojego biznesu, ogrodu, parku, posiadlosci, czy prywatnego muzeum. Wybieramy ludzi ktorzy 
sie do tego nadaja, uzgadniamy place rynkowe, dajemy zadania i kazemy je wykonac. Zadania musza byc
prawne oczywiscie i tylko prawne a wrecz, ich obowiazek poza dbaniem o najlepszy interes Polakow 
(nas) i Polski to dbalosc o przestrzeganie prawa, naszego prawa a nie miedzynarodowego. Po latach 
niewoli, powiedzmy raz jeszcze. Przyjmujemy policje do pracy, do specyficznej pracy, do ochrony nas i 
naszych praw. Kto przyjmuje do pracy? Narod i narod rozlicza policje. W imieniu narodu beda to czynili 
urzednicy. Policja musi znac cale prawo to podstawowe i wiecej. 
Jak policja ma sie zachowac w przypadku protestow i zamieszek?
W praworzadnym kraju nie przewiduje sie protestow ani zamieszek.  
A jesli narod, duza grupa ludzi zechce sie zebrac i wyrazac swoje zadowolenie lub niezadowolenie lub 
cokolwiek? Taka jest wola ludu. Natomiast rozboj, niszczenie czyjejkolwiek wlasnosci jest 
przestepstwem i jest to niezgodne z wola calego narodu i wtedy policja ma czynic swoja powinnosc. 
Protesty ludu przeciwko wladzy nie beda mialy miejsca gdyz to jest to samo gdyby pracodawca 
protestowal przeciwko swoim pracownikom.   A jesli ktos z nas, z narodu w pojedynke nie lubi 
pracownikow czyli urzednikow nieslusznie? To to samo co jeden ze spolki zakladowej ma cos przeciwko
pracownikom a inni wspolnicy nie maja problemu. Wspolnicy musza sie dogadac. W sprawie prawa, 
Narod sie musi dogadac. Niniejsze zasady prawa, sa tak podstawowe i niezmienne a i przejrzyste ze sa 
latwe do stosowania i do rozsadzania, ze nie ma potrzeby aby komplikowac prawo. 
Jesli Narod nie moze zwolnic z pracy lub kontrolowac rzadu to jest to nierzad i przestepca.
Tylko Narod Polski jest zrodlem naturalnych praw Polakow.

Od momentu poczecia w sposob naturalny stosujesz przyrodzone prawa i obowiazki. Krzyczysz 
domagajac sie jedzenia, picia, higieny, ciepla i nawet dbalosci i przytulenia itd. Te prawa a zarazem 
obowiazki nadal ci twoj stworca jakkolwiek go znasz lub nie, wierzysz lub nie. Faktem jest ze kazdy to 
czyni i kazdemu sie to nalezy. To jest zrodlo i podstawa naszych praw. Gdy sie rozwijamy a potem 
dorastamy, kontynuujemy nasze prawa i obowiazki zwiazane z naszym zyciem.
To jest przyrodzone twoje prawo. I nie musisz pisac podania o pozwolenie na cokolwiek. To ci się 
należy. A co jeśli opinia miedzynarodowa będzie kwestionowac czy nie zaakceptuje naszych naturalnych
praw? To jest bezsens. Nie ma miedzynarodowej opini, są media syjonistyczne trabiace na caly swiat. 
Zaden Malazyjczyk ani Czech nie będzie mial pretensji do naszych naturalnych praw ale 
najprawdopodobniej zaakceptuje nasze jako swoje gdyż my wszyscy wolni a dotychczas zniewalani 
ludzie na swiecie mamy podabne dazenia i wartosci. Za wyjatkiem Zydow i Syjonistow. I wrecz warto 
wspomniec iz wielu bardzo wielu ortodoksyjnych Zydow uwaza ze Syjonisci to terrorysci i bezprawnie 
okupuja ziemie Palestynska i morduja Palestynczykow.

Konstuytucja 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.

Skoro Narod Polski i przestepczy rzad Polski sie zgadzaja na wstep, art 4, art 30 Konstytucji 1997 to jest 
to umowa wiazaca i to jest prawem wiazacym obie strony. Niniejszy zestaw praw naturalnych Polakow 
jest rozwinieciem tych artykolow. Inne zasady i ustawy ktorych Narod Polski nie ustanowil wedlug 
swojej woli, nie sa prawami obowiazujacymi ani inne artykoly konstytucji.

Cechy przestepcy/przestepstwa
Cechami przestepstwa jest przemoc, oszustwo, grozba, wymuszenie.
Masz syna i dbasz o niego i wydajesz na niego pieniadze. Ale jeśli twój syn bez twojej wiedzy/zgody 
bierze twoje pieniadze to jest to kradziez i przestepstwo. Nawet jeśli to czyni ksiadz, biskup, papierz, 
sedzia czy policjant albo prezydent. Akcja wbrew twojej woli przeciwko twoim interesom jest 
przestepstwem bez względu na to kto to czyni.
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Chore Sadownictwo polskie bez, zadnych wcale podstaw prawnych musi byc usuniete. Kodeks 
Karny (KK) jest jaskrawym bezprawiem. Nie tylko niezgodny z wola Polakow to tez odrzucajacym 
naturalne prawo Polakow. Art 30 Konstytucji 97 jasno mowi ze obowiazkiem wladz jest 
poszanowanie i zabezpieczenie praw ustanowionych przez Narod Polski. Kodeks karny opiera się na 
ustawch. A to przeczy art 30 Konstytucji. Kodeks karny bezposrednio lamie zasady konstytucji. KK 
posiada artykoly sprzeczne ze soba i z podstawami sprawiedliwosci. KK jest jaskrawie dokumentem 
politycznym i wrecz zmuszajacym narod Polski do brania udzialu w przestepstwach lub zbrodniach 
wojennych i przeciwko ludzkosci. KK nie ma nic wspolnego z prawem a nawet z dobrymi artykulami 
narzuconej Konstytycji 97 gdzie zrodlem prawa niezbywalnym jest narod. KK bazuje na zaklamaniu i 
bezprawiu a tez i zastraszaniu. KK jest skierowany ku najgorszym zamiast najlepszym interesom 
Polakow i Polski. KK jest bezprawiem gdyż jest narzucony i terroryzuje narod chocby tymi znanymi 
frazami: Pod grozba kary....
KK nie opiera się na prawie. A prawo aby było prawe, musi opierac się na znanej na swiecie maksymie 
prawnej Consensus facit legem czyli podstawa prawa jest zgoda, umowa, kontrakt. Bezprawny rzad, 
nie może tworzyc praw, zadna ustawa nigdy nie była, nie jest i nigdy nie będzie prawem. Dopiero 
umowa Polakow z faktycznymi reprezentami czyli rzeczywistym rzadem daje podstawe aby ten rzad 
oglosil prawo jako wole Polakow. 
KK art 115 § 23. Niewolnictwo jest stanem zależności, w którym człowiek jest traktowany jak 
przedmiot własności.
Pamietajmy ze nie ma mozliwosci aby gdy nadejdzie czas rozliczac przestepcow urzedowych z 
niewolnictwa jakie narzucili na Polakow i zmusili do przestepstw i ukladow w tym EU., tlumaczyli się ze
to za nasza zgoda. Nikt nigdy nie może zostac prawnie niewolnikiem nawet jeśli ktos rzekomo twierdzi 
ze za zgoda. Niewolnictwo jest wbrew naturalnemu prawu. 

Art 115, par 22 ; na temat niewolnictwa, ponizania godnosci ludzkiej nawet za zgoda ofiary jest przestepstwem.
6)  udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy  

osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą 

– w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych 
formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, 
w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka….. 

Dotychczasowe zniewalanie narodu jest bezprawiem nawet wobec dotychczasowego KK jak powyzej.

Cale wejscie i operacja w EU jest bezprawna i jest forma niewolnictwa a wrecz terroru ze wszystkim co 
jest przymusem i pod grozba i przez rozporzadzenie. To my Narod mamy wylaczne prawo wydawania 
rozporzadzen swoim podwladnym i im za to placimy.

Uzasadnienie jest proste. Nawet przy dokladnym przyjrzeniu się to wymienione artykoly i paragrafy 
kwalifikuja klike rzadzaca do uznania ich przestepcami zniewalajacymi Polakow a tez podstepne 
wprowadzanie umow, narzucanie ustaw jako prawa i innych dzialan. Zadna umowa nie jest prawna jeśli 
obie strony (klika rzadzaca i Narod Polski), nie znaja wszystkich bez wyjatku zasad, warunkow i 
szczegolow aby moc prawnie rozwazyc i zaakceptowac. A tak nigdy nie było gdyż wszystko zostalo 
narzucone Narodowi Polskiemu.
Dotychczasowy system sadownictwa jest bezprawny. 
Sedziowie muszą być wybierani i usuwani przez Narod Polski a nigdy przez politykow. 
Sedziowie nie mogą mieć zwierzchnikow. 
Procesy muszą być darmowe i tylko i wylacznie między stronami a więc prawnicy nie maja prawa 
udzialu (nie moga byc strona). 
Sedzia nie może mieć immunitetu. 
Nie może czlowieka sadzic czlowiek (sedzia), ale panel lawnikow losowo wybranych może sadzic 
czlowieka.
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Prawo naturalne było i jest i będzie dla wszystkich jednakowe. Nastepujacy przyklad pokazuje ze 
dotychczasowy rezim ma prawo dla siebie i dla Narodu. 

KC Pożyczka 
Art. 720. § 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność 
biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący 
zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku
i tej samej jakości. 

Obecne tzw prawo sluzy tylko i wylacznie przestepcom i oszustom a nie narodowi. Zrodlem prawa 
naturalnego jest narod, (art 30 konstytucji) jest wola polaków a obecnie tym zrodlem jest wola 
syjonistow. (patrz Protokoly)
Dotychczasowe tzw prawo jest produktem ustaw według woli syjonistow i według ich agendy czyli 
terroru i obludy. (patrz Protokoly). Wiec to tzw prawo jest aktualnie bezprawiem gdyż spelnia wszystkie 
warunki czy cechy bezprawia. Przestepcy uciekaja się do przemocy i terroru aby wyludzic pieniadze, 
wartosciowe przedmioty lub uslugi. Oni nie maja racjonalnego czy moralnego autorytetu aby wymagac 
tych rzeczy. Uczciwie pracujacy robotnik ma prawo ubiegac się o zapracowana uczciwie zaplate. 
Przestepca musi grozic przemoca. Dokladnie tych metod uzywa obecny rzad który wprowadzil 
bezprawnie zasady przemocy nazywajac je prawem. To ze jest to agenda dawno temu napisana przez 
syjonistow w Protokolach Merdrcow Syjonu to jedna sprawa a w Talmudach to inna i w innych 
dokumentach.
Prawo Narodu Polskiego jest zbiorem zasad prawnych które są w najlepszym interesie narodu jak i
jednostek. Te zasady wypracowane przez ludnosc Polska a tez i swiatowa, przez wieki dziejow od 
poczatkow istnienia czlowieka. Sa one dobre. Ich cecha jest ze są dobrowolne, ze są one umowa czy 
kontraktem a nie narzucone sila lub pod grozba kary. 

Prawo narodu jest zbiorem zasad prawnych regulujacych harmonijne wspolzycie wspolrodakow, 
dzielenie się zasobami, bez zaklocania spokoju i uznanych zasad spolecznych. Rzad jest 
zatrudniany przez spoleczenstwo aby zapewnic właśnie to – prezerwacje praw i interwencje w razie
ich lamania. 

Od kiedy wchodza nasze Zasady Naturalnego Prawa Polakow w życie? Czy KK i KC są wciąż 
wazne?
Nasze naturalne prawa nigdy nie przestaly obowiazywac, tylko przestepcy wtargneli w nasze życie, 
oglupili nas i przestraszyli i mysmy zapomnieli o naszych naturalnych prawach. A kiedy i ktore z 
ponizszych praw lub filarow przestaly obowiazywac? Po prostu my i nasi rodzice i dziadowie z 
niewiedzy pozwolili je zakryc. Tak samo jak inne prawa naturalne Wszechswiata nigdy nie przestaly 
obowiazywac jak prawo grawitacji tak i nasze prawa caly czas obowiazywaly i beda obowiazywac. Teraz
je odkurzamy i uczymy się ich stosowac i według nich zyc w naturalny sposob.
KK i KC i inne nazwijmy przepisy mogą być uznane przez nas i nasze sady tylko i wylacznie jeśli nie są 
sprzeczne z naszymi prawami naturalnymi. A jeśli są, to one nigdy nie były prawe i tak jakby nie 
obowiazywaly nigdy. 
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Filary czyli podstawa zasad prawa

I. Nadrzedny cel zycia i zarzadzania krajem jest zapewnienie najlepszego interesu 
Polaków i Polski. Filar ten jest podstawowy i niezmienny. Mozna go rozszerzyc ale 
nie zniesc ani zmienic!                                                
Polakami są wszyscy zrodzeni z rodzicow polaków a kazdy inny musi przestrzegac 

lojalnosci wobec Polaków i Polski. Jesli wola Polakow jest zaakceptowac na danym 
stanowisku pol Polaka, niech tak bedzie. Nadrzednym celem jest lojalnosc i najlepszy 
interes Polakow i Polski.
III. Podstawowe prawa Polaków są niezmienne. Prawo Polakow jest wola Polakow i 
prawo musi się opierac na umowie Polakow. Mozliwe zmiany w przyszlosci mogą być 
dokonane tylko i wylacznie przez narod i to w absolutnej lub przewazajacej większości.
Nie mogą tego uczynic inne narody lub grupy niepolaków. Musi to być bezsprzecznie 
wola Narodu Polskiego.

Krotkie objasnienia filarow czyli podstaw.

Najlepszy interes Polakow i Polski. To jest nasz cel. Jest to naturalne i praktykowane od niepamietnych
czasow az do czasu gdy inne grupy zapanowaly podstepem nad Polakami a tez innymi narodami. Zaden 
narod, grupa czy organizacja nie moze tego zmienic prawnie gdyz my Polacy stanowimy nasze 
naturalne prawo. My ustanawiamy nasze prawo dla nas ikazdy narod dla siebie.  Wielki lider Rosji 
Wladimir Putin gdy Prezydent USA wymadrzal sie i pouczal Putina, tenze odpowiedzial: nikt nas nie bedzie
uczyl jak zaprowadzic nasza demokracje, kazdy dba o swoj kraj.

Dotychczas syjonisci i ich sludzy sie wtracali do zarzadzania roznych narodow i stworzyli wiele wojen, 
rewolucji, zniszczenia, katastrof. Kazda ingerencja czy to medialna, polityczna czy zbrojna uwazana 
bedzie za agresje czyli atak. Kazdy narod zarzadza swoim krajem.
Polska jest dla Polakow i przez Polakow (jest zarzadzana), jest to przywrocenie naturalnego porzadku. 

I to tez nie oznacza ze Polacy nie pozwalaja innym narodom zyc w Polsce. Jak naturalne jest ze jesli sie 
osiedlamy w Arabii, to obowiazuja nas tamtejsze prawa i zwyczaje nawet religijne bez wzgledu na to czy w 
to wierzymy czy nie. Mamy opcje nie mieszkac tam jesli nie godzimy sie na przestrzeganie ich praw. 
Niedopuszczalne jest aby zmienac ich prawa bo nam sie wydaje ze sa zle. Mamy swoj kraj do ustanawiania i
modyfikowania naszych praw.

Naturalne Podstawy Zasad Prawa Polakow sa niezmienne, jak prawo grawitacji jest niezmienne. 
Kluczem jest ze to narod Polakow ma moc zmiany. Poki co podstawowe zasady sa niezmienne a ich 
przestrzeganie jest niezbedne i bezdyskusyjne.
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Podstawowe Zasady Prawa Naturalnego Polakow

1. Zasada wzajemnosci. Znana jako: nie czyn drugiemu czego nie chcesz z powrotem.

2. Swietoscia jest moje cialo. Nie tykaj go. Twoja psychika czy umysl tez nie moze byc atakowane 

aby ci zaszkodzic.

3. Swietoscia jest moja wlasnosc. Ziemia do centrum Ziemi w glab i to co jestem w stanie 

administrowac do gory ponad powierzchnia. To jest moje na wieki.

 4. Swietoscia jest umowa lub kontrakt jaka zawarles dobrowolnie i musisz się wywiazac gdyż jestes

dorosly i odpowiedzialny.

 5. Twoim prawem i obowiazkiem jest bronic się i twej rodziny i rodakow przed kazdym kto was 

atakuje nawet jeśli to będzie twój stroz czyli rzad.

Komentarz do zasad prawa

Twoja wlasnosc jest jak nazwa wskazuje twoja do administrowania czyli robisz z tym co chcesz. I tak 
mozesz sadzic i wycinac, kopac i sprzedawac co wykopiesz. Mozesz uprawiac lub zostawic jako ugor. 
Ta zasada jest wzieta wprost z Common Law panujacego w krajach Commonwealth.
Lord Camden L.C.T v Carrington: BY LAWS OF ENGLAND (AUTRALIA), EVERY INVASION OF PRIVATE PROPERTY, BE IT EVER SO 
MINUTE, IS A TRESPASS.
NO MAN CAN SET FOOT UPON MY GROUND WITHOUT MY LICENCE, BE HE IS LIABLE TO AN ACTION, THOUGH THE DAMAGE BE 
NOTHING……IF HE ADMITS THE FACT, HE IS BOUND TO SHEW BY WAY OF JUSTIFICATION, THAT SOME POSITIVE LAW HAS 
EMPLOYED OR EXCUSED HIM

THE POOREST MAN MAY IN HIS COTTAGE BID DEFIANCE TO ALL THE FIRCES OF THE CROWN
IT MAY BE FRAIL – ITS ROOF MAY SHAKE – THE WIND MAY BLOW THROUGH IT – THE STORM MAY ENTER – THE RAIN MAY 
ENTER – BUT THE KING OF ENGLAND (AUSTRALIA) CANNOT ENTER – ALL HIS FORCE DARES NOT CROSS THE THRESHOLD 
OF THE RUINED TENEMENT. SO IT BE – UNLESS HE HAS JUSTIFICATION BY LAW

TO EVERY INDIVIDUAL IN NATURE IS GIVEN AN INDIVIDUAL PROPERTY BY NATURE NOT TO BE INVADED OR USURPED BY ANY.
FOR EVERYONE, AS HE IS HIMSELF, SO HE HAS A SELF PROPERTIETY, ELSE HE COULD NOT BE HIMSELF; AND OF THIS NO 
SECOND MAY PRESUME TO DEPRIVE OF WITHOUT MANIFEST VIOLATION AND AFFRONT TO THE VERY PRINCIPLES OF 
NATURE OF THE RULES OF EQUITY AND JUSTICE BETWEEN MAN AND MAN. MINE AND THINE CANNOT BE, EXCEPT THIS. NO 
MAN HAS POWER OVER MY RIGHTS AND LIBERTIES, AND I OVER NO MAN.

Lord Camden L.C.T v Carrington;
Wedlug prawa Anglii (Australii), kazda inwazja wlasnosci prywatnej, nawet najdrobniejsza, jest 
przestepstwem. Najubozszy czlowiek moze w swojej chatce stawic opor najwiekszym mocom 
krolestwa.  Moze byc ledwo stojacy, moze sie dach chybotac, moze wiatr go przewiewac na wylot, 
burza moze wejsc do wnetrza, a i deszcz moze przemoczyc, lecz Krol Wielkiej Brytanii i Australii 
nie moze wtargnac. Cale jego moce nie smia przekroczyc granicy zruinowanej posiadlosci. I tak ma
byc. Chyba ze ma moc prawa.  
Dla kazdego indywidualnego czlowieka natura dala mu indywidualny kawalek  ziemi na wlasnosc 
aby nie byla najechana ani podwazana przez nikogo. Jako czlowiek jest soba i ma swoja wlasnosc, 
bo inaczej nie bylby soba. I stad, nikt inny nie moze uznac aby go pozbawic bez jawnej manifestacji
przemocy i przekroczenia wszystkich zasad natury, zasad wlasnosci i sprawiedliwosci pomiedzy 
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czlowiekiem i czlowiekiem. Moje, twoje nie moze byc nic oprocz tego. Zaden czlowiek nie ma prawa
ponad moimi prawami i wolnosciami i nie jestem ponad innego czlowieka.

Ta autentyczna sprawa w sadzie UK jasno przedstawia istote CL czyli nasze zasady naturalnych 
praw w esencji. Pare slow komentarza. Moja wlasnosc jaka by nie byla jest moja. Moj dom jest 
moja twierdza. Ale tez ze nawet krol ze swoimi silami nie ma prawa wtargnac bez mego 
zaproszenia na moja wlasnosc bez jawnej manifestacji przemocy czyli bezprawia. (stad obce 
mocarstwa czy agencje syjonistyczne czy usa tez sa agresorem dla nas Polakow). Sprawa wlasnosci 
jest swieta w CL (Common Law). Nikt nie jest ponad ciebie. Sedzia w zniewolonej Polsce gdy 
wydaje na ciebie wyrok to stawia sie ponad ciebie. Bo jesli jestescie rowni to tak samo on moze cie 
osadzic jak ty jego. Stad tez w CL jest zasada ze 12 nie agentow ale przypadkowo wybranych ludzi,
ma prawo cie jednego sadzic jako przedstawiciele ludu. Zwykle takie sady sa sprawiedliwe. Oni cie 
sadza tak jak ty sadzilbys ich. (nasza zasada wzajemnosci). To ze te dawne prawa sa tez w tych 
krajach lamane dzieki syjonistom, to inna sprawa ale ze tam jest niewolnictwo w znacznie 
mniejszym stopniu stosowane to tez fakt. Te narody znaja swoje prawa. A powoli sie podnosza. 

Umowa czyli kontrakt na zasadach jakie panowaly od tysiecy lat to jest podstawa prawa. Ta zasada jest 
wzorowana na Common Law. Umawiamy sie z rzadem ze pilnuja naszych praw aby byly przestrzegane i 
chronia nas. To jest umowa prawna i tak ma byc. A jesli jak bylo dotychczas rzad bral od nas pieniadze 
za sluzenie nam i ochrone a czynil odwrotnie to znaczy lamal umowe i czynil bezprawie. W skrocie to 
prawny kontrakt jest taki gdzie wszystkie warunki i zasady sa dobrze znane, jest czas na podjecie decyzji 
i kontrakt w mniej wiecej jednakowy sposob ubogaca lub satysfakcjonuje obie strony czy tez daje 
podobne korzysci obu stronom. Czyli nie jest oszukaniem wobec wartosci. Dotychczas narzucone podatki
to zwykle przestepstwo. Daj albo cie skrzywdze - to jest dzialanie przestepcow. Prawowite oplaty sa np 
na budowe drogi. Place, i korzystam. Dotychczas bylo; plac bo musimy utrzymac policje ktora bedzie cie 
ciemiezyc… - bezprawie . W krajach Commonwealth to prawo jest/bylo swietoscia w sensie ze nawet 
Krol nie mogl lamac umowy miedzy zwyklymi ludzmi. Sedzia tez nie moze lamac.
Zasada ta jest dosc jasna i naturalna. Jesli policjant ma prawo nosic bron to i ty masz prawo. Wlasnie po 
to zatrudniamy administracje i jej placimy aby nas bronili. Dotychczas panujace zasady mowily ze nie 
masz prawa sie bronic gdy policja chce cie zaaresztowac. To jest nienaturalna zasada. Jakze wiec 
powinno to byc wedlug naturalnych zasad prawa? Jesli ktos cie oskarza to masz obowiazek sie poddac 
sadowi aby cie uniewinnil lub uznal winnym. A jesli cie uzna winnym to naturalne prawo nie przewiduje 
ze pierwsza kara jest wiezienie. Jesli zostaniesz uznany jako niebezpieczny dla spoleczenstwa to znaczy 
musisz byc zamkniety a gdy sie nie dajesz zamknac bo jestes grozny dla policji to mozesz prawnie byc 
zastrzelony. I przestaniesz byc zagrozeniem. A w normalnych wypadkach sad nie jest po to aby cie 
zamykac ale pomoc ci abys zrozumial swoje przestepstwo i kooperowal tak abys zadoscuczynil swemu 
przestepstwu i poszkodowanemu i wiecej tak nie robil.

Sam fakt  zycia, narzuca moje prawa i obowiazki na mnie. Natura w swej madrosci tak sprawila. 
Dotychczasowe rzady przestepcow narzucone przez Syjonistow, sa wbrew naturze i utrudniaja a 
wrecz uniemozliwiaja nam zycie zgodne z natura.

Sam zapis prawa, jest martwy. Prawa, sadownictwo i ustroj wprowadzone w zycie, sa zasadami 
zycia zgodnie z Natura i w harminii jedni z drugimi i srodowiskiem.  Niewola, jest wbrew Naturze.

Gdyby szczepionki byly w 100% nietrujace i nieszkodliwe to i tak sa szkodliwe dla zdrowia w 
calosci i sa w 100% przeciwko Naturze i Ludzkosci. (coraz wieksza liczba lekarzy medycznych glosi
te poglady naukowe).  Syjonisci juz ponad 100 lat temu napisali ze beda wszczepiac w ludzi 
choroby. I to czynia. To jest ludobojstwo.  
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***

Cel Prawa
Celem jest ujednolicenie i uzgodnienie naszych wspolnych zasad, wspolzycia, rozwoju, zabezpieczenia 
wolnosci, suwerennosci, dostatku, i zycia w harmonii sami ze soba i z Natura a w dalszej kolejnosci z 
sasiadami, innymi narodami a tez i osadnikami na naszej Ziemi. 
W Australii, 16 letni Aborygen zostal skazany na rok wiezienia za to ze ukradl paczke ciastek turystom 
warta moze $1. Spoleczenstwo placilo za trzymanie tego “przestepcy” okolo $100 dziennie co w sumie 
wynosi $36 500. Finansowo niewinne spoleczenstwo zostalo ukarane. I co spoleczenstwo uzyskalo za te 
pieniadze? Za chwile. A teraz zobaczmy co ten chlopiec dostal za ten czyn? Zrobil to czego sie w domu 
nauczyl. Byl glodny to wzial paczke ciastek ktore mu pod reke sie nawinely. A co policja i sad od 
chlopaka chce? Przeciez codziennie go karmia, i piora itd, a gdy sam to zrobil to im sie nie podoba. 
Chlopak nie zrozumial kary ale z pewnoscia zrozumial ze mu krzywde robia. Co robil w wiezieniu? Na 
100% nauczyl sie jak krasc porzadnie czyli duze sumy i jak sie nie dac zlapac. I to za pieniadze 
spoleczenstwa dostal sie do akademii przestepstwa.
Sprobujmy potraktowac tego chlopca wedlug naszego naturalnego prawa. Sedzia oddaje go w rece 
dobrego nauczyciela czy kuratora a ten go poucza podstaw zycia w spoleczenstwie i poucza ze kradziez 
jest nietolerowana i w ramach kary musi sie uczyc i pracowac. Wiec pojdzie do pracy, zarobi pieniadze i 
kupi 100 paczek ciastek dla przykladu i jedna odda komu ukradl a reszte glodnym, sierotom i kalekom. I 
wciaz jest na wolnosci ale pod nadzorem do czasu. I nauke z tego ma taka ze rozsadniej jest zarobic, lub 
poprosic w zamian za usluge niz ukrasc. Bo za godzine roboty zarobi wiele paczek ciastek i nie straci 
wolnosci. Wedlug naturalnego prawa wiezienie jest tylko stosowane w wyjatkowych i uzasadnionych 
wypadkach.
Jest w gestii spoleczenstwa wybrac madrych sedziow aby madrze sadzili.
Choc nie jest to najlepszy przyklad ale Judge Judy w USA nie jest sedzia z licencja, ale ona wydaje 
czesto wyroki czy decyzje ktore maja sens spoleczny i sa logiczne. Caly proces trwa bardzo krotko. Nasi 
sedziowie w najgorszym razie powinni byc lepsi od tej telewizyjnej slawy.
Chyba najlepszym przykladem beda mandaty drogowe. Celem policji drogowej lub innych organow 
bedzie zapewnienie bezpiecznej jazdy i jazdy bez problemow. Wiec pouczenie, dodatkowy kurs, badania 
psychologiczne i inne sposoby na koszt niebezpiecznego kierowcy beda w arsenale wladz ale nie kary. 
Celem prawa nie jest karanie choc kary sa tez narzedziem sadow, lecz zapewnieniem przestrzegania 
prawa i porzadku.
Pierwszy filar systemu polskiego - Rozwiniecie.
Kazde dzialanie, postanowienie, aktywnosc czy planowanie musi mieć na nadrzednym celu 
najlepszy interes Polaków i Polski.

Ten cel jest jednoczesnie warunkiem przyjecia do pracy kazdego od najmniejszego stroza po 
Prezydenta czy ministra do pracy na sluzbe narodowi polskiemu. To znaczy nikt nie może objac 
stanowiska rzadowego bez zlozenia bezwarunkowej przysiegi w której tresci jest ten filar zawarty. 
Jesli natomiast urzednik maly czy duzy dzialal wbrew najlepszemu interesowi Polaków lub Polski, 
dopuszcza się przestepstwa. 
Konstytucja rozpoczyna sie jak powinna; my Polacy... jest to więc konstytucja czyli prawo Polaków a 
nie Czechow, Posjan, papuasow czy Zydow. Jakim więc prawem autorzy konstytucji wciskaja niby jako 
to by było nasze prawo ze my mamy obowiazek przestrzegania zasad czy praw syjonu? Przestrzegania 
wymagan Protokolow Medrcow Syjonu? To jest bezprawie ale i zniewazanie Polaków i Polski.
Czy w zydowskiej konstytucji jest artykol wymagajacy od Zydow aby przestrzegali praw i zasad Narodu 
Polskiego?
Wiec Konstytucja Polski dotyczy nas Polaków i tylko Polaków i Polski i naszych praw i tylko naszych 
praw przez nas ustanowionych aby nam sluzyly.
Pare wazniejszych przykladow z Konstytucji 1997.

15/20



Podstawy Naturalnych Zasad Prawa Polaków

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. 

Art. 4.

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 

Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Drugi filar systemu zarzadzania.
Polakiem jest kazdy zrodzony z rodzicow Polaków. Kazdy inny musi zlozyc bezwarunkowa 
deklaracje lojalnosci wobec Polaków i Polski. Lamanie tej lojalnosci jest powaznym przestepstwem
i przestepca traci prawo pobytu w Polsce. 
Wyjasnienie dla przykladu nie ma sprawy gdy masz ojca Niemca a matke Rosjanke. W czym ci 
przeszkadza być lojalnym wobec narodu wsrod którego mieszkasz? 

Kazda religia jest tworem umyslu ludzkiego w celach manipulacji. Nie jest wiec w najlepszym interesie 
Polakow ani Polski popierac religii. Jesli Polacy uznaja ze chca miec swoja religie to jako wolny narod 
moze to uczynic, ale warto najpierw zapytac, kto i jakie z tego ma korzysci. Prawo sie wiec nie zajmuje 
religiami gdyz jest to fikcja, nawet jesli jest korzystna dla narodu ale wciaz jest to fikcja.

Pare przykladow z obcej Polsce religii.
Znany epizod z mitologii Zydowskiej w Eden gdy glowna postac Bog mowi do czlowieka a oryginalnym
jezyku - Adam; Wolno ci jesc owoce z kazdego drzewa ale nie wolno ci jesc owocu z drzewa poznania 
dobrego i zlego, bo bedziesz znal zlo i dobro i umrzesz. Prosta interpretacja ze najwazniejsza postac tej 
mitologii Bog zakazuje pod grozba kary smierci poznawanie dobra i zla. Ludzie boja sie poznawac 
prawde.

W najprostrzym przypadku jesli my Polacy nazwiemy fikcyjna istote prawdopodobnie Stworce 
Uniwersu, jako Bog to przynajmniej w rozmowach wiadomo o czym rozmawiamy. I kazdy Polak moze 
sobie wyobrazic swego Polskiego Boga jak chce ale aby ten Bog nie ograniczal zdolnosci poznawania, 
uczenia sie i rozwijania sie i aby nie byl niesprawiedliwy ani nie zniewalal innych jak to Zydowski Bog 
nakazuje aby niewolnicy byli posluszni swoim panom. Poniewaz kazda religia jest tworem ludzkiego 
umyslu a jestesmy wolnymi ludzmi wiec my Polacy nie narzucamy swojej wyobrazni nikomu ani nie 
pozwalamy aby ktokolwiek nam narzucal swoja wyobraznie.

Jak już dawno zauwazono ze narod Zydowski wmusza swiatu swoja polityke pod plaszczykiem religii. 
Nie lezy w interesie Polaków ani Polski aby popierac ani mitologii zydowskiej ani katolicyzmu ani 
zadnej religii a szczegolnie godzacej w interesy Polaków. ]

Prawnicy i adwokaci i inni “pomocnicy”
Wedlug naturalnych zasad prawa, sa tylko dwie strony i nie ma pomocnikow. Prawo jest proste a w 
sadzie sie przedstawia fakty a nie przekreca je. Prawnicy to zawodowi oszusci. Dotychczasowe sprawy 
sadowe byly takie przy zalozeniu ze sedzia byl jako tako uczciwy. Dwie strony maja spor. Jedna 
wynajmuje drogiego prawnika i wygrywa. I wiadomo z kraju i ze swiata, ze jesli stac cie na najlepszego 
prawnika to kazda sprawe wygrasz. Pytanie; co pieniadze maja wspolnego ze sprawiedliwoscia i 
prawem? Tyle ze sa jawna metoda korupcji sadu i sprawiedliwosci.
Masz spor z jakims biznesem. Masz racje ale oni maja duzo pieniedzy i wynajmuja drogiego prawnika i 
przegrywasz a na dodatek masz zasadzone koszta sadowe wraz z drogim prawnikiem. Czy to jest 
sprawiedliwe? Czy to jest prawe?
Wedlug zasad naturalnego prawa, ty zamawiasz usluge to ty placisz. A oni zamowili prawnika przeciwko
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tobie i prawdzie a ty musisz za to placic. Nie tylko nie ma sprawiedliwosci ale tu akurat sady i sedziowie 
biora udzial w tym jawnym bezprawiu.
Nie ma zadnego uzasadnienia aby wynajmowac kogos obcego ktory by tlumaczyl prawde na wygrana. 
To jest wbrew prawu.

Sady Rodzinne
Sady rodzinne to kolejny przykład bezprawia. To są sprawy osobiste i kulturowe a tez i naturalne. Zaden 
sedzia ani urzednik nie ma prawa rozsadzac spraw lozkowych, spraw natury osobistej. Nie jest w 
interesie Polaków dawac rozwody ani tez pozwalac na prostytucje czy homoseksualizm. Podstawowa 
jednostka jest rodzina bądź malzenstwo mezczyzny z kobieta. Homoseksualne zwiazki bądź praktyki 
staja się przestepstwem z chwila gdy staja się wiadomoscia publiczna. Prostytucja podobnie. W interesie 
narodu jest aby normalne malzenstwa mialy dużo zdrowych dzieci i aby kraj był prosperujacy. Wszelkie 
inne zwiazki są przeszkoda w tym.
Odbieranie praw rodzicielskich według woli Polaków jest przestepstwem na rowni z terroryzmem lub 
najgorszej miary morderstwem. Jest to porwanie czyli kidnaping. 
Nie ma czegoś takiego w naturze jak podzial dzieci. Nie ma czegoś takiego jak podzial majatku 
malzenskiego. Normalnie nie są to ani sprawy sadu ani w interesie narodu aby się malzenstwa 
rozwodzily.
Wolni ludzie mogą się rozwiesc ale tez muszą poniesc jakieś konsekwencje tego. Jesli to jest sprawa 
oczywista jak zdrada malzenska lub choroba psychiczna czy znecanie się, to latwiej osadzic sprawe ale 
tez rozwiazanie w tym sprawa dzieci musi być przez obie strony wyjasniona. Narod lub konkretne 
wyroki sadowe wypracuja w przyszlosci jak uregulowac te sprawy. Warto przytoczyc fakt ze 
prymitywne narody nie majace rzadow ani sadow tez nie maja rozwodow. Warto z nich wziasc przykład.

Prawo drogowe.
W Polsce nie ma prawa drogowego ale jest powszechne bezprawie na drodze. Z jednej strony bezmyslni i
nieostrozni kierowcy a z drugiej strony przestepcy przebrani w mundury policji sciagaja haracz od 
kierowcow.
W najlepszym interesie narodu polskiego jest aby kierowcy byli bezpieczni i nie robili niepotrzebnego 
problemu. W tym celu należy wypracowac dobre kursy kierowcow nie polegajace wcale na zdolnosci 
zapamietywania bzdurnych zasad w ogromnej liczbie ale na zdolnosci szacowania roznych sytuacji na 
drodze. Czyli bardziej praktyczna jazda niż teoretyczne zapamietywanie bzdur.
Wola polaków jest aby policja nie zbierala mandatow ale oceniala jazde kierowcow jako bezpieczna lub 
niebezpieczna. W przypadku drugim kierowac kierowce na spotkanie panelu fachowcow którzy na 
miejscu wyjasnia bledy kierowcy (odplatnie) lub skieruja do specjalistow aby skorygowac bledy lub 
rozumienie danego kierowcy. Nie musi to być policjant, ale może to być dowolny czlowiek slownie lub 
na podstawie nagrania wideo może zlozyc wniosek aby zbadac danego kierowce czy ma wystarczajace 
zdolnosci do jazdy bezpiecznie.
Jesli będzie wiadome ze kierowca jezdzi po pijaku to nie można go rozgrzeszac jak dziś po zaplaceniu 
mandatu ale psycholog lub lekarz po zbadaniu daje mu warunkowe prawo jazdy i gdy się to powtarza to 
powinno dojsc do sytuacji ze nie tylko pijak traci prawo jazdy ale jest ostrzezony ze gdy zostanie 
zanotowany jezdzac bez prawa jazdy lub po pijaku to niezwlocznie zostanie zamkniety na czas 
nieograniczony i wypuszczony tylko gdy kilku lekarzy potwierdzi ze jest bezpieczny dla spoleczenstwa.

Zamiast kar zostana wprowadzone metody lub srodki zapewniajace ze dany kierowca albo się nauczy 
jezdzic bezpiecznie albo nie dostanie prawa jazdy.
Nieprawda jest ze predkosc zabija. Niebezpieczna jazda zabija i o to policja nie dba. I tak dla przykladu 
gdy jest moment wyprzedzania w bezpiecznych sytuacjach należy wyprzedzac jak szybko się da 
bezpiecznie. Ale jeśli syutacja na drodze jest ciezka np. ciemno, mokro oblodzone, to predkosc musi być 
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bezpieczna. Jesli predkosc wszystko jedno jaka była czynnikiem wypadku to jechal z niebezpieczna 
predkoscia. 
Ograniczenia predkosci są znakiem a nie prawem. Znak ze sluzby oceniaja ze przy tej predkosci na tym 
odcinku przy sprzyjajacych warunkach taka jest w miare bezpieczna predkosc.
Ale w nowym prawie polaków, kazdy jest naprawdę odpowiedzialny za swoje czyny. I tak bez względu 
na predkosc, okaleczysz lub zabijesz czlowieka to odpowiadasz za to. Na swoja obrone masz to ze albo 
zrobiles wszystko aby uniknac wypadku albo nie zrobiles. Jesli zabijesz jadac po sliskim 40kmh to wciąż 
zabiles i za to odpowiadasz.

Inne sytuacje jak wymuszenie pierwszenstwa czy podobne nie koncza się mandatem ale spotkaniem z 
fachowcami którzy ocenia co dalej robic. Wiecej szkolenia lub inne srodki zapewniajace ze kierowca 
poprawi swoje niebezpieczne nawyki.
Bliska jazda za innym pojazdem jest o wiele bardziej niebezpieczna niż sama predkosc i taki kierowca 
tez musi zostac przeszkolony lub przebadany przez psychologow.
Prawo komercyjne.
Wola polaków jest aby ludzie zyli w realiach a nie w fikcji. Dlatego tez znane nam na swiecie fikcyjne 
osobowosci korporacyjne nie są dozwolone. Od teraz pan Kowalski pracujacy w banku daje pozyczke a 
nie fikcyjny bank o nazwie. Wiec zawierasz umowe nie z fikcyjnym bankiem ale z Kowalskim.
Podstawa dzialania biznesu są i beda autentyczne i sprawiedliwe kontrakty co już zostalo wyjasnione.
Pozyczki beda jednakowe dla wszystkich i oddasz tyle co pozyczyles bez procentow. Mozna sie umowic
na jakas oplate scisle okreslona lub usluge. Mozna sie umowic ze kazda splata wymaga oplaty za osobe 
dokonujaca zapisow. Oplaty te nie maja nic wspolnego z procentami ale z zaplata osoby pracujacej i 
czyniacej ksiegowanie.
Jakiekolwiek zasady zostana zaakceptowane lub wypracowane beda zgodne z naturalnymi zasadami 
prawa.

Niewolnictwo.
Bylo, jest i będzie przestepstwem. KK Art 115 par 22 i 23 od niechcenia definiuje niewolnictwo. A jest 
to jedno z najwiekszych przestepstw rownoznacznym z terroryzmem. 
Jak nazwa wskazuje jest to lamanie mojej i twoje woli. Lamanie mojej woli i mojej wlasnosci to typowe 
lamanie moich i twoich praw. 
Przykladami zniewalania polaków jest odbieranie nam naszego prawa, odbieranie nam zmiany naszej 
konstytucji, stosowanie ustaw w sadach w miejsce naszych praw, odmowa reprezentacji nas w sejmie itd.
Policja jest typowym przykladem zniewalania.
Prosto mowiac, niewolnictwo wystepuje gdy twoja wola sie nie liczy tylko wola twego ciemiezcy.

Podatki i oplaty publiczne/administracyjne
Dotychczasowe podatki to czysty rozboj i kradziez. Ale w nowej Polsce, kazdy kto potrzebuje uslug, 
musi placic. Wiec za drogi, policje, wojsko i szpitale itd, musimy placic. Szczegoly sam narod rozwiaze 
nawet jesli to uczyni Prezydent i administracja panstwowa to i tak za jasna zgoda narodu. Ustali sie 
oplaty stale a potem dodatkowe na uczciwych zasadach. Wiec kazdy bez wyjatku musi placic za 
podstawowe uslugi nazwijmy to ochrone militarna i policje a tez i podstawowe infrastruktury itd. I 
mozna to ustalic wedlug wielkosci majatku lub dochodu biznesu. Inni specjalisci na swiecie twierdza ze 
0.1% od wszystkich operacji bankowych jest wystarczajace na pokrycie potrzeb administracji panstwa. 
Szczegoly ustali narod.
Ale tez jest wazna sprawa i tak na przykladzie Kadafiego ktory zabronil podobnie jak i inne kraje 
arabskie, lichwe czyli oprocentowanie od pozyczek bankowych i to bardzo dobrze funkcjonowalo do 
momentu zamordowania tego wielkiego lidera. A jak banki operowaly? A tak ze gdy pozyczysz 100 000 
zl to oddasz dokladnie tyle samo w ratach. A za kazda transakcje placisz urzednikowi za jego wysilek 
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prowadzenia ksiag i utrzymania banku no niech to bedzie dla przykladu oplata 20zl za kazda wplate 
jakiej dokonujesz. I w ten sposob urzednik bankowy zarabia na zycie i obsluge ciebie.
Wielki maz stanu w okresie przedwojennym juz w Niemczech ustanowil pozyczki dla malzenstw z duza 
ulga tak ze kazdego bylo stac na splate w krotkim czasie a za kazde dziecko czesc pozyczki ulegala 
darowiznie i tak po urodzeniu 4go dziecka rodzina nie miala dlugu. To znaczy w najlepszym interesie 
spoleczenstwa jest to aby kazda rodzina miala swoj dom i aby sie rodzilo sporo dzieci. I to bylo bardzo i 
to bardzo dobrze funkcjonujace az do czasow wojny.
Jesli wymagasz ty a nie minister, jakichs uslug od administracji panstwowej to ty placisz za te uslugi czy 
to nazwiemy oplata skarbowa czy jak ale te oplaty sa ku oplaceniu tych urzednikow ktorzy cie obsluguja 
i systemu ktory dla ciebie pracuje.
I tak musisz oplacac za wywozke smieci ale normalne pieniadze. I za scieki itd. Ale nie bedziesz 
zmuszany do placenia haraczu na mordowanie Kadafiego, Hussejna czy niewinnych narodow wlacznie z 
Iranem.
Gdy sie wiekszosci spoleczenstwa zachce misji na Marsa to bardzo dobrze ale tak ulozyc aby nie 
krzywdzic tych ktorzy nie sa w stanie tego placic.
Od tej pory podatki czyli legalna kradziez nie obowiazuje ale bedziesz placil za to co zamowisz, za to z 
czego korzystasz.

Balans miedzy prawami jednostki i spoleczenstwa.
Za czasow Kadafiego, kazdy Libijczyk mial prawo do domu lub mieszkania co oznaczalo ze albo 
calkiem darmo albo za symboliczna kwote mogl zamieszkac w mieszkaniu z rodzina. Takie ma byc 
nasze prawo ze kazdego Polaka musi byc stac na mieszkanie swoje. I uniemozliwienie tej naturalnej 
potrzeby winno byc traktowane jako przestepstwo.
Kazde zwierze, potrafi i stac go na budowe swego wlasnego bez dlugow domu czy gniazda, i nie musi sie nikomu 
tlumaczyc ani uzyskiwac pozwolenia. Wszystko zgodnie z prawami natury. Tylko ludzie ustanowili wbrew naturze
ze wybudowanie wlasnego mieszkania staje sie coraz bardziej trudne a wrecz niemozliwe. To jest nienaturalne. 
Zatrudniamy rzad aby dbal o nasze interesy. A rzad uniemozliwia zaspokojenie podstawowej koniecznosci. To jest
przestepstwo.
W Libii za Kadafiego, rzad czynil dokladnie to do czego zostal powolany, dbal o interesy ludzi. Wszedzie indziej 
to jest w krajach demokracji, rzady czynia dokladnie odwrotnie. Ciekawe ze tuz przed wojna w Niemczech rzad 
uczynil dokladnie to samo co Kadafi, czyli doprowadzil ze kazdego bylo stac na wlasny dom, coroczne wczasy dla
rodziny.

W dziedzinie obronnosci kraju, to prawie wszystko co spoleczenstwo wymaga od indywidualnych ludzi 
musi byc spelnione. Czy to czyjs kon, samochod, fabryka, wcielenie do sluzby wojskowej. Wszystko. 
Oczywiscie predzej czy pozniej kompensaty powinne byc odpowiednio rozdzielone. Spoleczenstwo tego
wymaga wlasnie dla ochrony indywidualnych ludzi i wszystkich razem tez.
Budowa drogi lub fabryki. To samo. Spoleczenstwo nie jest dyktarorem ale tez spoleczenstwo ustanawia 
prawo i zasady i narzuca pewne wymagania. Jesli jest gmina lub zarzad krajowy ktory proponuje droge 
ktora zmieni nasza cudowna i cicha wioseczke w kawalek ruchliwego zakatka to ten projekt musza 
poznac mieszkancy i podac swoje uwagi i propozycje. I moze lokalni przedstawia nieco lepsze 
rozwiazanie. Dla dobra narodu, narod powinien zrekompensowac tubylcom wiecej niz wartosc rynkowa 
np o 10%. Czy to ze wzgledow komercyjnych czy obronnosci czy dla wygody wiekszego spoleczenstwa 
mniejsze spolecznosci powinne oddac swoje przywileje za dobra rekompensata. Unikac nakazow a dazyc
do znalezienia wspolnego rozwiazania.
Wedlug zasad naturalnego prawa, musi byc caly czas zbalansowana potrzeba jednostki i potrzeba 
spoleczenstwa. Jesli chodzi o obronnosc to swietym obowiazkiem jednostki jest obrona spoleczenstwa. I 
tak jesli spoleczenstwo w tym armia uzna ze potrzebny jest pobor zolnierzy to nikt nie moze odmowic 
nawet na podstawie wierzen w tym religijnych. Religia jest fikcja, obronnosc jest faktem. Jesli 
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spoleczenstwo uzna kare smierci dla dezerterow to tak ma byc.

Odpowiedzialnosc za swoje czyny.
W mysl prawa naturalnego kazdy czlowiek jest odpowiedzialny za swoje zycie i zdrowie a jesli nie jest 
do tego zdolny to musi sie znalezc jakas osoba opiekun lub srodki zaradcze.

Nikt nie moze byc zwolniony za przestepstwo np zabicia. Nawet dzieci czy umyslowo niepelnosprawni. 
Zwierzeta tez maja swoje prawa i je przestrzegaja. Kazdy to znaczy sedziowie, politycy, nauczyciele a 
tez i policja. Kazdy.

Ogolnie rozne sytuacje.
Nie może być aby mój najemnik czyli policjant, sedzia lub prezydent lub inny urzednik robil cokolwiek 
wbrew mojej woli czy wbrew najlepszym moim interesom. Za to im place aby mnie i moich praw 
chronili.
A co robic gdy policja w dobrej wierze, chcac dobrze, uczyni krzywde, zrobi pomylke?
Wezmy najprostrza sprawe gdy policja sie wlamie do twego domu w nocy i terroryzuje cala rodzine. 
Niech to bedzie cala jednostka antyterrorystyczna i zniszczy ci drzwi, komputery i twoje mienie a tez 
mocno was wystraszy a okaze sie ze to byla pomylka?
Tak samo jak ty bys sie wlamal na komende policji i zrobil takie samo zamieszanie i zniszczenia i 
postrach jak oni tobie. Dokladnie tak samo. Co ci za to grozi za komuny? Lepiej nie myslec.
I dlatego ze ty jestes odpowiedzialny za twoje czyny to ty tego nigdy nie zrobisz. I dokladnie to samo z 
policja. Jesli policja osobiscie bedzie odpowiedzialna za swoje czyny to nigdy tego nie uczyni. Ale… to 
ich zawod i gdy sie czegos wiele robi to nie tylko sie ma wprawe ale i wieksza szansa na uczciwa 
pomylke. No to wtedy ci placa powazne odszkodowanie. A wtedy, narod w tym i ty, osadzacie taki 
wyczyn i takich policjantow czy uznacie ze to byla tak oryginalna pomylka ze nic sie nie stalo i jako 
spoleczenstwo fundujecie tobie czyli poszkodowanemu i zamki i wszystkie zniszczenia i fundujecie 
zagraniczna wycieczke dla calej sterroryzowanej rodziny abyscie doszli do siebie. Ale ile razy ten sam/i 
policjant/ci moga robic tak powazne pomylki? No musi nadejsc czas ze nie tylko pozegnaja sie z praca 
ale i moga zostac osobiscie pociagnieci do odpowiedzialnosci za dzialalnosc poza obowiazkami i ponad 
prawem.
Wiec jesli prawo jest proste i jasne i naturalne to samo jego istnienie jest dobra gwarancja.
W podobny sposob ma byc traktowany kazdy urzednik i czlowiek. Tak samo sedzia, jak i Prezydent, 
dyrektor banku, lekarz, hirurg i wytworca zywnosci. Jest odpowiedzialnosc, jest tolerancja ale jest tez 
kres zla. 
Wtorne zasady prawa naturalnego Polaków wypracuje narod i one nie mogą przeczyc tym niezmiennym 
podstawowym zasadom. 

Podstawy Naturalnych Zasad Prawa Polaków sa integralna czescia wraz z Sadownictwo Polskie 
Wedlug Woli Narodu i Administracja Panstwowa w Polsce (Ustroj), calosci podstawy prawnej 
Narodu Polskiego i funkcjonowania Polski.

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

Opracowal Michal Kinasz 20 Czerwiec 2020
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