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Wstep

2-The-Power-of-Paper-YouTube

Mamy dwie moce, jedna fizyczna wlaczywszy piesci, szable i bron palna, i druga paperowa lub slowna. 
Ten krotki ale wspanialy filmik, mowi ze jest zbyt ryzykowne uzywac broni, wiec walczymy papierem lub 
slownie. I w rzeczywistosci o wiele wiecej krzywdy czyni papier niz bron. Ale mozemy uzywac papier w 
dobrych celach. Tu autor pokazuje Affidavit czyli deklaracje, pod przysiega ktora ma najwieksza moc jesli
uzyta wlasciwie. I nasz pakiet Sadownictwo, Zasady Naturalnych Praw Polakow, i Zasady Administracji 
czyli Ustroj, sie opieraja na naszych deklaracjach, na naszej Woli Narodu Polskiego.

Dla tych co nie wiedza. Walka jest konieczna i jest czescia natury. Zabijasz muchy i komary bez 
mrugniecia okiem. To naturalne. I tak masz prawo i obowiazek sie bronic przed doslownie kazdym 
atakiem kogokolwiek lub czegokolwiek. To prawo Natury ktore my przypominamy i deklarujemy ze to sa 
nasze prawa i nikt laski nie robi ze je respektuje. Nie walczysz, to nie masz prawa zycia. Normalne prawo 
natury.
Nasze prawa maja nasza moc. Jesli Narod Polski zadecyduje ze kara dla zdrajcow jest smierc, to tak musi 
sie stac. I to jest nasza moc. A jesli sie ktos pomylil to wedlug woli Narodu znajdziemy sposoby aby 
zaradzic takim sprawom tak jak sami chcielibysmy aby nam uczyniono wobec nas.
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Wyciag z Protokoly Medrcow Syjonu  (wrog jest tak pewny siebie ze pisze wprost co czyni wobec nas)

Wyklad 1.
§ 1. Słuszny sąd o ludziach

Ludzie o popędach złych są znacznie liczniejsi od zacnych, toteż najlepsze wyniki w rządzeniu ludźmi 
osiągnąć można przy pomocy gwałtu i strachu, nie zaś w drodze rozpraw akademickich. Każdy 
człowiek dąży do władzy, każdy pragnąłby zostać dyktatorem, gdyby tylko mógł, lecz jednocześnie rzadko
kto nie byłby gotów poświęcić dobra ogólnego dla celów osobistych.

§ 2. Prawo polega na sile

Co poskramiało zwierzęta drapieżne, zwane ludźmi? Co kierowało dotychczas nimi? W okresie 
kształtowania się ustroju społecznego ludzie ulegali sile ślepej i brutalnej, następnie zaś prawu, które nie 
jest niczym innym, jak tąż samą siłą, lecz zamaskowaną. Stąd wniosek, że według praw natury istotą 
prawa jest siła.

§ 10. Prawo silniejszego

Prawo nasze polega na sile. Wyraz ,,prawo" zawiera w sobie myśl abstrakcyjną i niczym nie 
dowiedzioną. Wyraz ten nie oznacza nic innego jak tylko: dajcie mi, czego chcę, bym w ten sposób 
posiadł dowód żem silniejszy od was.

Gdzie się zaczyna prawo? Gdzie się ono kończy?

§ 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.

Wyklad 8.
§ 1. Dwuznaczne korzystanie z kodeksu praw

Musimy zapewniać sobie wszystkie środki, których przeciwnicy mogliby użyć przeciwko nam. Będziemy 
musieli w subtelności i kruczkach słownika prawnego wyszukiwać usprawiedliwienia w tych wypadkach, 
kiedy będziemy uważali za odpowiednie powziąć decyzje mogące wydać się zbyt śmiałymi lub 
niesprawiedliwymi, bowiem jest rzeczą ważną ujęcie decyzji tych w takie wyrażenia, które by miały pozór
wyższych przepisów moralnych.

Wyklad 9.

§ 10. Owładnięcia jurysdykcji wykształcenia i wychowania

Wtrąciliśmy się do jurysdykcji, do systemu wyborczego, do prasy, do wolności osobistej, a przede 
wszystkim do wykształcenia i wychowania, jako do kamieni węgielnych wolnego bytowania.
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§ 12. Komentowanie praw

Poza istniejącymi prawami, nie zmieniając ich istoty, lecz tylko zniekształcając je przez sprzeczne 
komentowanie, stworzyliśmy coś wspaniałego ze względu na wyniki. Znalazły one wyraz początkowo w 
tym, że komentowanie zamaskowało prawa, następnie zaś zupełnie zakryło je od oczu rządów, a to 
wskutek niemożności znania prawodawstwa tak skomplikowanego. Oto źródło teorii sądów sumienia.

***

Protokoly sa od ponad 100 lat wdrazane w zycie. I jak widac powyzej a lepiej przeczytac w calosci, to 
tworcy tego systemu nie wiedza czym jest prawo i nawet jakie prawo, ale maja jasno okreslone, ze to co 
im sluzy to jest dobre i nawet moga to nazwac prawem.
Czyz nie jest to jasno ujete? 

Par. 19 deklaruje ze narod terrorystyczny ma prawo.....
Wniosek.
Jesli nie walczysz to jestes glupim dzikim zwierzeciem (par 2), a jesli jestes uciemiezonym Polakiem 
ktory zadecydowal ze nadszedl juz czas by zadeklarowac i obronic nasze Naturalne Prawa Polakow.

Jesli nie walczysz to czeka cie los Palestynczykow, poleglych w Katyniu, w gulagach, i wiele okrutbych 
wojen. Bibi (przywodca Izraela) powiedzial publicznie: Bog nam dal te ziemie....
Nie ma na to swiadkow, ale sa swiadkowie ze robi ludobojstwo bez zajakniecia sie.
Uzywajac powszechnego jezyka, narod terrorystyczny zyje w ziemi swietej (kto o zdrowych zmyslach to 
potwierdzi?). Jakiz wiec sens aby narod wybrany do czynienia terroru lasil sie na nasza polska ziemie 
ktora nie jest swieta? Zle im w ziemi swietej?

A my nie zyjemy w ziemi swietej ale my tez nie kradniemy ani nie niszczymy ich swietej ziemi, my 
pragniemy zyc wolno w naszej wlasnej ziemi Polskiej.

Podstepem wprowadzono ich tak zwane prawo przemocy i terroru. Protokoly sa agenda ktora jest 
caly czas wprowadzana sila przeciwko nam.
Jesli nie jestes bydlakiem jak Talmudy deklaruja a ty wciaz na to pozwalasz, ani zwierzeciem (par 2)
ale budzacym sie prawowitym Polakiem, to czas najwyzszy powstac z kolan zniewalania i wymierzyc
kare naszym ciemiezycielom godna terrorystow.
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Mamy tego precedens ktory symbolicznie mozemy zobaczyc na starym filmie opartym na faktach Jew Sus 
(Zyd Sus), gdzie ciemiezony i terroryzowany pokojowy narod niemiecki powstal z kolan i wedlug swego 
prawa, i stosujac prawo terrorystow do wymierzenia sprawiedliwosci i przywrocenia naturalnego prawa. 
https://www.youtube.com/watch?v=dMTHwuQnIKA - Jew Süss (1934) | BFI National Archive.

Szukajac wnikliwie a tez i przede wszystkim rewidujac zakazane sprawy, wiemy ze wszystkie rewolucje 
poczawszy od Francuskiej a na pomaranczowej na Ukrainie skonczywszy, i obie swiatowe wojny 
zaplanowal i urzeczywistnil narod terrorystyczny, o czym sami sie chwala w protokolach.
Tak zwani rewizjonisci o czym polacy prawie nie wiedza, rewiduja czy naprawde tak bylo w okresach 
wojennych jak zydowska propaganda nam przedstawia. Rewizjonisci jasno odkryli ze to co chowaja przed 
nami czyli holokaust, powody wojen sa nieprawda i ze agresor zabrania nam odkrywania na swiatlo 
dzienne tego ze on jest oryginalnym i jedynym terrorysta i sprawca wymordowania tysiecy Japonczykow 
bomba atomowa, ze prawdziwy holokaust zrobili czyimis rekoma syjonisci na niemcach, polakach, i 
wogole slowianach.

 

Jednak nalezy przypomniec istote prawa ktora zostala juz wyjasniona w Zasadach Naturalnych Praw 
Polakow.

Nie interesuje nas legalnosc, dotychczasowe czyli syjonistyczne prawo ale nasze naturalne prawo, do 
naszego zycia na nasz sposob. 
Obecnie zyjemy w czasach ze spimy tak jak nam zyd poscielil. A my musimy spac tak jak sami sobie 
poscielimy.
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Polaku - czys sie urodzil z woli zyda?
Urodziles sie z woli Stworcy. Nie zydowskiego z biblii, ale z nieznanego dobrego  Stworcy jakkolwiek go
rozumiesz, i zyjesz zgodnie z jego wola i jego prawami Natury. I masz wbudowana koniecznosc 
podtrzymania tego zycia a w sklad tej koniecznosci wchodzi koniecznosc wyzywienia, dach nad glowa, 
odzienie a tez i wolnosc od napasci i nekania czyli do pokoju. Ta koniecznosc to nazwiemy prawo ale tez i 
obowiazek. 
Problem sie zaczal gdy jako Narod zaczelismy sluchac zlych dorad i fantazji i tak stalismy sie ich 
niewolnikami zaniedbujacymi nasze wlasne obowiazki dbania o siebie.

W sumie nasze zycie, zakladanie rodziny, budowa domu, uprawa gruntu, praca, tworczosc  i radosc z zycia
to jest nasze prawo i obowiazek, nadany nam przez Stworce lub jak wolisz przez Natore.

Ktos a raczej zorganizowana banda terrorystow patrz wyklad 1 art 19, aby nam w tym przeszkodzic.  
Nazwijmy to na pare sposobow. To jest akcja wbrew naturze. I wyraznie to co my potrzebujemy to zyc w 
zgodzie z natura wiec stad nazwa, nasze naturalne prawa.... w odrozniniu od legalnych zydowskich akcji 
aby nam przeszkodzic w zyciu w harmonii z Natura.

Zylismy wiec w zydowskim a wrecz syjonistycznym systemie rzadow i sadownictwa.
Nadszedl czas na wprowadzenie sadownictwa wedlug woli Narodu Polskiego i tylko Polskiego, wraz z 
naszymi prawami naturalnymi.

Z woli Polakow, sadownictwo ma sluzyc Narodowi Polskiemu a nie obcym grupom przestepczym.
 

Narod Polski decyduje:

1. Nikt w Polsce nie może mieć immunitetu. Kazdy a nawet obcy jest odpowiedzialny za swoje czyny.
Wojsko w sytuacji agresji wroga ma prawo i obowiazek obrony. Policja podobnie a tez i kazdy Polak ma 
prawo samoobrony z zabiciem wlacznie jeśli jest napadniety przez kogokolwiek.

Ani politycy ani sedziowie nie mogą mieć immunitetow w zadnej sprawie. Immunitet  jest zaprzeczeniem 
sprawiedliwosci.

2. Sprawy sadowe są calkowicie bezplatne.

3. Sedziowie są ustanawiani i odwolywani tylko i wylacznie przez Narod.

4. Sedziowie nie mogą mieć zwierzchnikow. Narod jest zwierzchnikiem sedziow. Sedziowie są calkowicie
niezawisli.

5. Sedziowie nie mogą być po szkole prawniczej.

6. Prawnicy nie maja prawa wstepu na sale sadowa chyba ze jako sluchacze.

7. Sedzia nie może zarabiac więcej niż srednia krajowa. Sedzia nie jest kariera ale jest to obowiazek i 
zaszczyt sluzenia narodowi.

8. Proponuje się zeby sedziowie byli wybierani na kazde okolo 1000 osob w gminie lub dzielnicy czy 
okregu.
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9. Mniejszej rangi sprawy może osadzac jeden sedzia a szczegolnie gdy obie strony się na to 
godza.Powazniejsze sprawy sadzone są przez 12 lawnikow wybieranych losowo sposrod zwyklych ludzi.

10. Wszystkie sady są publiczne i wolne a także wolne do nagrywania przebiegu. Sedziowie nie maja 
immunitetow ale gdy się pomyla to spoleczenstwo wynagradza szkode poszkodowanej stronie i 
spoleczenstwo decyduje czy dany sedzia jest w porzadku i się tylko pomylil czy spoleczenstwo się 
pomylilo wybierajac nieodpowiednia osobe na stanowisko sedziego.

11. Narod może powolywac trybunaly w dowolnym czasie i miejscu. Moga to być trybunaly nizszego 
rzedu np. aby ocenic czy dany lokalny sedzia jest sprawiedliwy czy nie, albo i wyzszego lub najwyzszego 
rzedu aby orzec czy na przykład Prezydent powinien być oskarzony o zdrade stanu.

12. Najnizszy trybunal musi się skladac z 12 sedziow a kazdy Polak może być na to stanowisko powolany. 
Wyzsze trybunaly powinne się skladac z 24 sedziow a tez kazdy trybunal powinien być prowadzony przez 
biegla osobe dla przykladu dziennikarz lub nauczyciel itd. Osoba prowadzaca powinna być bezstronna i 
dbac glownie o szlachetnosc, uczciwosc, niezawislosc przebiegu rozprawy. Osoba prowadzaca oznajmia 
orzeczenie trybunalu i zakonczenie lub kontynuacje procesu.

13. Narod może uznac i ustanowic ze jeśli osoba postawiona przed trybunalem przegra czyli trybunal 
orzekl przeciwko oskarzonej osobie i ona się odwoluje to w wypadku gdy inny trybunal orzeknie również 
przeciwko osobie oskarzonej to wtedy osoba ta może być obciazona kosztami procesu. Jest to sytuacja 
gdzie jedna ze stron wbrew oczywistym faktom i sadowi nizszej instancji się upiera na swoim. Szczegoly 
tego problemu jak i innych rozwiaze spoleczenstwo.

14. W interesie spoleczenstwa jest utrzymanie najwyzszej jakosci sprawiedliwosci więc te kwestie tez 
spoleczenstwo rozwiaze w sposob optymalny.

15. Po  pierwsze, procesy maja być tanie w porownaniu ze stanem obecnym. Nie ma prawnikow ale są 
sedziowie. Jesli odwolanie jest nieskuteczne to odwolujacy się musi zaplacic tzw dniowki sedziom gdyż 
on powoduje koszty. Ale gdy odwolanie jest sukcesem to spoleczenstwo pokrywa te koszty.

Drugi lub trzeci trybunal może tez nalozyc restrykcje co do ilosci odwolywan. Sprawiedliwosc musi byc 
wykonana i byc widocznie dokonana.

16. Sadzisz się z sasiadem o to ze gra glosno stereo i ci to przeszkadza. Sedzia może zapytac winowajce: 
czy rozumiesz ze przeszkadzasz sasiadowi? Jesli nie to czy cie skierowac na szkolenie zycia pokojowego 
w spoleczenstwie na twój koszt czy sam przedstawisz plan ze nie będziesz dokuczal i ten plan twój sasiad 
zaakceptuje i ja tez? 

17. Sady w Polsce sprawiedliwej nie maja na celu pokazania kto tu rzadzi i kto może komu wyrzadzic 
krzywde ale na wypracowaniu pokojowego wspolzycia. I danie okazji winowajcy aby sam siebie ocenil, 
ukaral, przedstawil plan lepszego wspolzycia może się okazac optymalnym rozwiazaniem dla wszystkich.
Wiec nie karanie ale rozwiazywanie problemy jest celem nowego sadownictwa.

Dziecko lub malolat zabije czlowieka. Pierwsza kwestia; czy umyslnie czy przypadkowo? Czy można 
zapobiedz podobnemu wydarzeniu? Jesli umyslnie bo dziecko się naogladalo dużo filmow hollywood, to 
wiek nie jest przeszkoda aby dziecko odpowiadalo za morderstwo. To samo widzimy w swiecie zwierzat. 
Zdolne zabic, zdolne poniesc konsekwencje.

Dziecko tez ponosi odpowiedzialnosc za inne przewinienia np. draznienie starszych. Dokladnie to samo 
dotyczy osoby pijane i mentalnie chore. Zawini, odpowiada. Tak jest w swiecie natury której czescia my 
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jestesmy.

18.  W razie potrzeby mozna w dowolnym miejscu ustanowic sad plowy weglug prawa i sadzic, na 
podobienstwo dawnych zasad Common Law.    https://www.youtube.com/watch?v=EAza9r-QSgk   – Lawful
rebellion, time to rebel
W UK prawie CL i Magna Carta jest wbudowany mechanizm ze prawne narod może się buntowac i 
bojkotowac krola i wladze.
Jest to naturalne. Takze narod może zwolac na ulicy lub na polu sad zlozony z 24 lawnikow i dokonac 
sadu waznego. Ma się to odbyc według zasad prawa.
Inny wniosek. Nikt nie ma prawa narzucic bądź zabronic narodowi jeśli narod zdecyduje dokonac sadu 
wobec kogokolwiek. Abolition of Tenures czyli podatkow od ziemi, odbylo się według woli narodu a przy 
okazji krol stracil glowe doslownie. Narod nie zyczyl sobie takich podatkow. Podatki te zostaly zniesione 
na zawsze ale podstepni znowu je wprowadzili, narod się znowu buntuje. I znowu poleci czyjas glowa?

19. Czy Narod czy politycy maja natualny interes w sprawiedliwych sadach? Na 100% narod ma interes  a 
politycy maja interes aby sady były niesprawiedliwe. Wiec swiadomy Narod Poslki decyduje ze 
sadownictwo nie może być zarzadzane przez administracje ale być calkowicie niezalezne.

20. Prawo nie może nigdy pochodzic z urzedu (rzadu) ale z Narodu. Prawo jest raczej niezmienne. Inne 
zasady tez są ustanowione na podstawie uznanych i niezmiennych praw. Wiec zadna ustawa nigdy nie 
była, nie jest i nie będzie prawem.
W spolecznosciach zydowskich rabini sprawowali sady i porady. I w kazdej nautralnej spolecznosci byli 
starsi cieszacy sie uznaniem i poszanowaniem wydajacy sady czy osady. Nic nie stoi na przeszkodzie aby 
utworzyc mniej formalne sady kolezenskie w malych gminach czy osiedlach badz w sytuacjach jak na 
statku czy obozie itd. Istota jest przestrzeganie podstawowych praw i intencje. Szczegoly wypracuje Narod
w naturalny sposob.
Specyficzne zasady i procedury w profesjach czy sytuacjach sie tworza naturalnie.
Narod nadaje moc prawna sadowi ktory sadzi w imieniu prawa Narodu. I tak jesli dla przykladu Narod 
uzna ze szpieg lub zdrajca zasluguje na kare smierci to Narod daje moc i srodki aby taka kare wykonac. 
Jesli proces sadowy wymaga zbadania, czy sledztwa to takze Narod daje na to srodki i pelna moc.

21. Oskarzyciel lub sledczy z ramienia Narodu jest motywowany sprawiedliwoscia, prawem i 
bezpieczenstwem lub inaczej sluzba Narodowi a nie urzedowi jakiemukolwiek. Beda to sprawy typu 
morderstwa, kolizje samochodowe, kradzieze i inne gdzie nalezy ustalic w sposob bezstronny 
okolicznosci.

22. Ewidencja DNA sama w sobie ani same w sobie odciski palcow czy podobne nie moga byc dowodem 
winy. One moga jedynie byc pomocne a nie jedyne dowody przestepstwa. Mowa tu o zwyklych 
przestepstwach a nie sprawach szpiegowskich ani terrorystycznych.
Sedzia jest na rowni z kazdym ale jak nikt nie moze krzyczec ani ublizac sedziemu tak i sedzia nie moze 
tego czynic.  Owszem sedzia jest odpowiedzialny za sprawiedliwa rozprawe wiec moze wiele nakazac ale 
tez jest rozliczany w latwy sposob przez Narod wiec nie moze naduzywac swojej wladzy. Sedzia jest 
zawsze sluga Narodu.

23. Kazdy nawet obserwator procesu moze zadac pytanie lub dac sprzeciw albo komentarz czy proces jest 
czy nie jest sprawiedliwy i jesli sedzia zabroni tego to sedzia ponosi ryzyko byc osadzonym. Raczej sedzia 
powinien zaspokoic racjonalne pytania czy uwagi. Na tym ma polegac sad. I moze sie zdarzyc ze wszyscy 
oprocz oskarzonego moga byc przekonani ze sad jest sprawiedliwy.  Oskarzony ma wtedy male szanse na 
skuteczne odwolanie, lecz spoleczenstwo ma satysfakcje ze sprawiedliwego sadu.
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24. Kazde obce wplywy sa bezprawiem. Wiec zadne tak zwane miedzynarowe = syjonistyczne, prawa czy 
zasady nie moga byc naszym prawem. 

Jest powszechna wiedza ze sprawy Common Law w krajach Commonwealth sa/byly dosc rzadkie gdyz 
raczej w prostym, naturalnym prawie wiadomo czy oskarzony popelnil przestepstwo czy nie i czesto nie 
dochodzilo do sadow lub sady byly krotkie i jednoznaczne.

Jest wielka szansa iz Naturalne Zasady Praw Polakow i Sadownictwo Polskie według Woli Narodu  a 
takze i Administracja Panstwowa w Polsce Ustroj, beda kopiowane w wielu narodach swiata i mozemy sie 
dolozyc do utworzenia faktycznie Swiatowego Sadu min. w sprawie ludobojstwa lub innych wielkich 
tragedii. I wiadomo ze terrorystyczne grupy na zawsze beda wykluczone.

Jest w najlepszym interesie Natury aby prawda i zycie zwyciezyly, wiec zwyciezymy!

Opracowal   Michal Kinasz      29.06.2020
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