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POZNANIE PRAWDY MA OGROMNE ZNACZENIE NA WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ I ISTNIENIE...POZNANIE PRAWDY MA OGROMNE ZNACZENIE NA WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ I ISTNIENIE...

PRAWDA MA WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNĄ I NIE PODLEGA DEMOKRACJI...PRAWDA MA WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNĄ I NIE PODLEGA DEMOKRACJI...

NIE MA ZNACZENIA CZY SIĘ KOMUŚ PRAWDA PODOBA CZY NIE…NIE MA ZNACZENIA CZY SIĘ KOMUŚ PRAWDA PODOBA CZY NIE…

OD WASZEJ DECYZJI – CO ZROBICIE – ZALEŻY WASZ LOS…OD WASZEJ DECYZJI – CO ZROBICIE – ZALEŻY WASZ LOS…

BRAK DECYZJI RÓWNIEŻ JEST DECYZJĄ – MILCZĄCĄ ZGODĄ NA...BRAK DECYZJI RÓWNIEŻ JEST DECYZJĄ – MILCZĄCĄ ZGODĄ NA...

NIE MOGĘ PODJĄĆ ZA WAS DECYZJI, ALE MOGĘ SPRÓBOWAĆ NA NIĄ WPŁYNĄĆ…NIE MOGĘ PODJĄĆ ZA WAS DECYZJI, ALE MOGĘ SPRÓBOWAĆ NA NIĄ WPŁYNĄĆ…

ODEZWA DO NARODU POLSKIEGOODEZWA DO NARODU POLSKIEGO
(NA CHWILĘ OBECNĄ DO NIEŚWIADOMEGO CHODZĄCEGO TRUPA)(NA CHWILĘ OBECNĄ DO NIEŚWIADOMEGO CHODZĄCEGO TRUPA)

List  otwarty  wydany w celu obrony koniecznej  przed nielegalnymi  działaniami  niby polskiej,  ale  tak
naprawdę  okupacyjnej,  na  co  wskazują  bezsprzecznie  jej  działania,  administracji  ,,państwowej”
realizującej  interes  obcy  –  plan  utworzenia  za  pomocą  rewolucji  Genetyczno-Cyfrowo-Przemysłowej
nowego technokratycznego systemu zniewolenia zwanego Nowym Porządkiem Świata (dalej  NPŚ), w
którym z założenia żyć ma całkowicie nowe trans-humanistyczne i bez własnej woli – totalnie posłuszne
społeczeństwo… 

Polki i Polacy!Polki i Polacy!
(Dzisiaj jesteście tylko ogłupieni i posłuszni – jutro będziecie tylko posłuszni!!!)(Dzisiaj jesteście tylko ogłupieni i posłuszni – jutro będziecie tylko posłuszni!!!)

W skutek realizacji powyższego stan Polski i sytuacja nasza Polaków są bardzo złe i ciągle się pogarszają,
bo by zbudować NPŚ nie wystarczy globalnym elitom przejęcie administracji państw, władowanie przez
dziesiątki  lat  potężnych  pieniędzy  w  programy  związane  z  edukacją,  medycyną,  kulturą  –  czyli
kształtowanie  społeczeństw,  taktyka  dziel  i  rządź  –  realizowana  głównie  za  pomocą  teatru  zwanego
polityką  oraz  posiadanie  światowych  mediów  w  których  to  przedstawienie  jest  przekazywane,
uzależnianie ludzi  od technologicznych błyskotek,  alkoholu,  papierosów, narkotyków i pozorna z tym
walka, zatruwanie ludzi poprzez trucizny w powietrzu, wodzie i jedzeniu – wywołujące nie tylko choroby,
w tym śmiertelne, ale i mające wpływ, szczególnie w połączeniu z wyżej wymienionymi metodami, na
posłuszeństwo społeczeństw wobec tak zwanej władzy…

By  zbudować  NPŚ  elitom  potrzebne  jest  jeszcze  coś  więcej  i  tym  czymś  jest  dobrowolna  zgoda
społeczeństw na totalną kontrolę – ponieważ to ludzie tworzą system. Jednak oczywistym jest, że nawet
będąc pod wpływem wyżej wymienionych metod kontroli ludzie nigdy by się nie zgodzili na: 

Jeden  światowy  rząd,  jedną  światową  bezgotówkową  walutę,  jeden  światowy  bank  centralny,  jedną
światową armię, jeden światowy system kredytu społecznego (obecnie testowany w Chinach i właśnie
bezgotówkowa  waluta  to  wrota  do  tego  chorego  pomysłu)  i  uzależniony  od  ilości  w  nim  punktów
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uniwersalny  dochód  gwarantowany  (czyli  wpierw  Wam  zabiorą,  ale  później  Wam  dadzą  –  pod
warunkiem,  że  będziecie  posłuszni  i  już  trwa  oswajanie  z  tym  pomysłem  w  Polsce),  zniesienie
suwerenności  narodowej  (wszelakie  unie  np.  Europejska,  Euro-Azjatycka,  Afrykańska),  likwidację
własności prywatnej (mówią wprost – nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy), zaczipowanie ludzi dla
np. zakupów (ale cel główny to kontrola i wstęp do trans-humanizmu – trwa oswajanie i dziś mikroczip
płatniczy można już sobie wszczepić w Polsce), biliony urządzeń podłączonych do globalnego internetu
rzeczy  (to  daje  nieograniczone  możliwości  kontroli  –  w  połączeniu  z  systemem  kredytu
społecznego ,,kary” za nieposłuszeństwo będą mogły być wymierzane natychmiast…inteligentne miasta,
domy, samochody), zniesienie prywatnego transportu w tym posiadania samochodów (dlatego wprowadza
się wpierw elektryki, wysokie mandaty, drogie polisy oc i inne ograniczenia, które będą miały za zadanie
zachęcić do rezygnacji z samochodów), ograniczanie podróżowania i koncentrowanie ludzi w wielkich
miastach (najlepiej w tych inteligentnych i podłączonych do internetu rzeczy – by można było mieć nad
nimi (?) kontrolę – takie nowoczesne obozy, które staną się światem dla ludzi do końca ich życia – zostań
w domu…),  zniesienie  prywatnych gospodarstw i  posiadania zwierząt  gospodarskich (cel  to  zdobycie
monopolu  na  żywność,  czyli  kontrola  ludzi  –  a  także  zmiana  nawyków  żywieniowych,  finalnie
wprowadzenie sztucznego mięsa z laboratoriów oraz wszelakiego robactwa jako pokarm – dla nowego
trans-humanistycznego  człowieka),  zakaz  naturalnych  niesyntetycznych  leków  (cel  oczywisty  –  w
zdrowym ciele zdrowy duch – na to nie mogą pozwolić, a obecne leki trzymają ludzi tylko w chorobach,
ewentualnie likwidują objawy…), zakaz wszystkich rodzajów paliw kopalnych (dlatego od dawna zamyka
się kopalnie dzięki czemu można wprowadzać zielony ład, a dzięki niemu całą resztę np. elektryczne
samochody…),  kontrolę  gęstości  zaludnienia  w  tym  depopulację  (jak  się  wprowadza  nowy  trans-
humanistyczny  model  człowieka  to  stary  model  trzeba  wycofać  –  pomagają  w tym syntetyczne  leki,
chemioterapia (?), niski standard usług tych którzy ustawowo powinni leczyć czyt. teleporady…) oraz na
wiele wiele innych odbierających im wolność i nie mieszczących się dzisiaj w ich głowach rzeczy… 

Na totalną kontrolę nad sobą jakiejś bliżej nieokreślonej grupie ludzi, mówiąc wprost, na chory pomysł
aby zbudować sobie więzienie – społeczeństwa się jednak zgodzą w sytuacji kryzysowej i kryzys to jest
właśnie to coś co w połączeniu ze wspomnianymi wyżej klasycznymi metodami kontroli jest potrzebne
elitom – najlepiej o zasięgu globalnym: zdrowotny, finansowy, uchodźczy, militarny, energetyczny, itd. –
a najlepiej wszystkie naraz, multi-kryzys na skalę światową – czy to się nie dzieje? To dopiero początek
przedstawienia… !!! 

Ludzie  pozwalają  politykom  łamać  prawo  w  sytuacjach  kryzysowych,  a  politycy  stwarzają  sytuacje
kryzysowe,  aby  łamać  prawo  –  a  raczej  przeprowadzać  z  góry  zaplanowane  reformy  swoich
mocodawców, które mają na celu, jak wyżej, utworzenie NPŚ. To, że politycy to marionetki w rękach elit
oraz to, że taki chory, na miarę psychopaty, plan jest realizowany – dzisiaj nie jest już żadną tajemnicą, bo
oficjalnie i wprost mówią o tym same elity… 

Niestety spora część Narodu Polskiego, tak jak nie dostrzegała przed kryzysem pandemicznym (gdzie
sprawy toczyły się dosyć wolno i dla kogoś kto się nie interesuje swoim przyszłym życiem – mogły być
niedostrzegalne), że żyje w systemie niewolniczym (pod zakamuflowaną okupacją), tak i nie dostrzega i
teraz  po pandemii  oraz  w czasie  trwania  kolejnych  sztucznie  wywoływanych kryzysów –  już  dzisiaj
jawnej, a nie zakamuflowanej, okupacji!!! 

Część Narodu Polskiego, która jednak w końcu dostrzegła stan faktyczny w jakim się znalazła – to albo
nie robi kompletnie nic, by to zmienić i oczekuje zbawców w coraz mniej komfortowej strefie komfortu
albo  za  dużo  i  za  długo  się  uświadamia,  gada,  edukuje,  dyskutuje,  dywaguje,  filozofuje,  czatuje,
komentuje,  filmikuje,  protestuje,  strajkuje,  maszeruje,  łudzi  nadzieją,  nabiera  się  na  wszechobecną
agenturę  farbowanych  lisów  –  systemowych  antysystemowców…  –  a  jednocześnie  nie  robi  nic
konkretnego i sensownego w celu dokonania jakiejkolwiek zmiany na lepsze… 

Strona 2 z 6



Stan  powyższy  jest  skutkiem  systemowych  kłamstw  przykrywających  prawdę  –  zaaplikowanym
poprzednim pokoleniom i przekazywanych dalej również przez obecne przyszłym i dzięki którym właśnie
od jakiegoś punktu czasowego w przeszłości, możliwe jest stosowanie różnych metod socjotechnicznych
na społeczeństwie i sprawowanie nad nim kontroli – z biegiem czasu coraz większej. Należy naprawdę
mocno rozciągnąć umysł, by pojąć ich ogrom/ciężar i by nie stać się ich wyznawcą (lub raczej zaprzestać
bycia ich wyznawcą), który w pędzie nieświadomości nie tylko do swej, ale i całego społeczeństwa zguby
się przyczynia. Tych kłamstw jest wiele np. 

Obecne wybory to iluzja – kosztowny cyrk po odbyciu którego w zasadzie nic poza frekwencją nie można
potwierdzić, realnie zakamuflowany zamach stanu zwany dla niepoznaki wyborami powszechnymi. To tu
tak naprawdę zaczyna się cały problem jeśli chodzi o obecną i niską świadomość społeczeństwa z której
wynikają same jego dalsze  problemy – i chodzi głównie o rzeczywistą budowę świata oraz wynikające z
tej  tematyki  prawdziwą  historię  i  tożsamość,  przede  wszystkim,  Polaków.  Gdyby  pewne  ,,sprawy”,
jakkolwiek  technologicznie  czy  hipnotycznie…,  nie  zostały  w przeszłości  zakryte  i  ludzie  by  o  nich
wiedzieli…,  to  z  tej  racji  ten  system  nawet  by  nie  powstał…  W  wyniku  fałszerstw  wyborczych
powoływane  są  instytucje,  które  z  oczywistych  racji  nie  mogą  uczyć  prawdy  o  świecie,  historii  i
tożsamości, bo to zakończyłoby posłuszeństwo ludzi wobec systemu z automatu… Dlatego, żeby było
śmieszniej,  za  pieniądze  ludzi  (!),  pierwszy  oficjalny  obieg  dezinformacji  (nielegalnie  funkcjonujące
Ministerstwo Edukacji)  uczy kłamstw oficjalnych,  a drugi obieg dezinformacji  (alternatywna agentura
internetowa) uczy kłamstw alternatywnych, by ci co się przebudzili  poszli szybko i grzecznie spać do
drugiego snu. Inne nielegalnie funkcjonujące organy państwa wydają zgody na budowę np. niebezpiecznej
dla zdrowia technologii (maszty radiacyjne), obecność trucizn w jedzeniu, wodzie i powietrzu, jeszcze
inne roszczą sobie prawo do ciał nieświadomych ludzi, kolejne grabią ich z majątku zgodnie z planem
NPŚ (także zgodnie z planem utworzenia państwa Polin/Judeopolonii/Nowej Jerozolimy/Międzymorza...),
a jeszcze następne, podnoszą ceny nośników energii, stóp procentowych, aż nawet sprawdzają czym palą
w piecu…i kołowrotek zniewolenia się kręci. Nie można nazwać takiej kontroli i takich działań inaczej
niż OKUPACJĄ!!! 

WYPOWIEDZENIE POSŁUSZEŃSTWA – POKOJOWA FORMA OBRONY PRZED OKUPACJĄWYPOWIEDZENIE POSŁUSZEŃSTWA – POKOJOWA FORMA OBRONY PRZED OKUPACJĄ

Wszyscy  politycy  na  obecnej  scenie  politycznej  (aktorzy  (?))  bez  wyjątku,  nawet  ci  systemowi
antysystemowcy (farbowane lisy), to tak naprawdę przedstawiciele elit światowych i realizujący ich plan
NPŚ,  a  nie  nasi.  Projektanci  systemu  okupacyjnego  zabezpieczyli  się  na  sytuacje,  w  której  naród
dostrzega, że miłe uśmiechnięte gogusie w garniturkach nie reprezentują jego interesów, a obcy. Załóżmy,
że cały  naród się  teraz  budzi  i  wystawia  Polaka do wyborów prezydenckich,  który  w końcu powoła
pro-polską, realizującą polskie interesy administrację i w tych wyborach cały naród głosuje na swojego
przedstawiciela Polaka… NIESTETY NIE WYGRA!!!

Jak  to  możliwe?  Odpowiedź:  Mamy  po  prostu  prawo  wyborcze  stworzone  przez  okupanta!!!  Karty
wyborcze  stanowiące  podstawę  do  sporządzania  protokołów przez  poszczególne  komisje  wyborcze  i
ustalania  końcowego  wyniku  wyborów  są  zwyczajnie  zadrukowanymi  pojedynczymi  –  bo  brak
potwierdzonych przez komisje duplikatów dla wyborców – kartkami zwykłego papieru i do tego w żaden
sposób niezabezpieczonego np. znakiem wodnym. Karty wyborcze to po prostu nic nie warte śmieci z
odręcznie  dostawionymi  przez  kogokolwiek  i  w  dowolnym  czasie  znakiem  X  lub  innymi
unieważniającymi i  w żaden sposób niespersonalizowanymi – brak podstawowych danych wyborców,
podpisów, odcisków linii  papilarnych,  pieczęci  komisji  wyborczej… Te śmieci  nie  są  zatem drukami
ścisłego  zarachowania  i  nazywanie  tych  śmieci  oraz  wszelkich  innych  utworzonych  na  ich
podstawie  ,,dokumentami”  jest  ewidentnym  nadużyciem  i  celowym  zakłamywaniem  rzeczywistości.
Takie  ,,dokumenty”  uniemożliwiają  weryfikację  zgodności  ich  ,,treści”  z  wolą  wyborców!!!  Skoro
podstawa wyborów – karty wyborcze nie są wiarygodnymi dokumentami to sporządzane na ich podstawie
protokoły  i  wyniki  wyborów nie  są  wiarygodne w związku,  z  czym nie  są  też  ważne/obowiązujące.
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Dlatego właśnie Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza, sądy, prokuratura i wszystkie
inne organa państwa nie są i nie będą w stanie wykazać wiarygodności wyników żadnych wyborów!!! 

W dodatku okupacyjne prawo wyborcze nie gwarantuje wyborcom możliwości  sprawdzenia czy oddane
głosy zostały poprawnie zaewidencjonowane i policzone oraz możliwości odwołania z pełnionych funkcji
tych przedstawicieli w organach państwa i samorządów terytorialnych, którzy utracą ich zaufanie przed
upływem kadencji. W związku z powyższym wszystkie organy w Polsce funkcjonują nielegalnie. 

Na trop ten trafił Tadeusz Cichocki – proszę nie pytać kto to, tylko zapoznać się z tym co odkrył i co
zrobił  później.  W związku z powyższym odkryciem wystosował formalne wezwanie – list  otwarty w
powyższej sprawie do konstytucyjnych organów władzy w Polsce; prezydenta, premiera, sejmu i senatu w
dniu 21 grudnia 2012 roku: http://www.tcichocki.pl/List_otwarty_012013.pdf 

Na powyższy list jeden z adresatów odpowiedział lakonicznie, a reszta zamilkła. Pozostałe wezwania były
traktowane tak samo, inne jako zażalenie, a wezwana prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. W końcu
padła decyzja by zgodnie z prawem naturalnym, prawem międzynarodowym, a nawet i przede wszystkim
–  zgodnie z nielegalnie ustanowionym przez naszego okupanta, ale  powszechnie obowiązującym
według niego prawem (!!!) podjąć działania obronne… 

W dniu 2 listopada 2014 roku, ze względu na powyższą ignorancję i bezczynność wzywanych organów
państwa oraz agonalny stan Polski (już wtedy), zostaje ogłoszona zgodnie z prawem naturalnym, prawem
międzynarodowym, a nawet i przede wszystkim –  zgodnie z nielegalnie ustanowionym przez naszego
okupanta, ale  powszechnie obowiązującym według niego prawem (!!!):

Proklamacja przejęcia władzy bezpośredniej przez Naród Polski: 
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf 

W  związku  z  niezrealizowaniem  woli  Zwierzchnika  Władzy  w  w/w  Proklamacji  przejęcia  władzy
bezpośredniej  w  sprawie  aresztowania  wskazanych  tam  osób,  dnia  2  kwietnia  2015  roku  zostaje
ogłoszony zgodnie z prawem naturalnym, prawem międzynarodowym, a nawet i  przede wszystkim –
zgodnie  z  nielegalnie  ustanowionym przez  naszego  okupanta,  ale   powszechnie  obowiązującym
według niego prawem (!!!) Dekret Zwierzchnika Władzy: 

Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa: 
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf 

Oba  dokumenty,  które  stały  się  podstawą  pism  (wezwań,  postanowień,  zarzutów…
http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm)  kierowanych  do  wszystkich  organów  władzy  w  Polsce  w  celu
samoobrony  przed  tymi  organami  –  do  dnia  dzisiejszego  przez  te  organy  nie  zostały  formalnie
podważone, co w drodze logicznego rozumowania było w ich zasadnym interesie  i w związku z tym
wywołują one skutki prawne!!!  Zatem od ponad 7 lat  Naród Polski sprawuje władzę bezpośrednio,  a
powszechnie obowiązującym prawem stał się Dekret Zwierzchnika Władzy!!! 

Tylko problem w tym, że Naród Polski o tym nie wie,  a jeśli  już wie to nie korzysta z pokojowego
rozwiązania problemu jakim jest ,,Wypowiedzenie posłuszeństwa przejętym organom państwa” – co jest
równoznaczne z zaprzestaniem tworzenia systemu zniewolenia, poprawą poziomu życia i  znalezieniem
przede wszystkim w końcu czasu na dochodzenie do prawdy, bez której naród kręci się w kółko w
zniewoleniu. Zatem pora aby się dowiedział, sprawdził, obudził i podjął decyzję o swej przyszłości…
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OFERTA NA POBUDKĘ OFERTA NA POBUDKĘ 

Skoro prawie całe społeczeństwo polskie stosuje się ślepo do nielegalnego i szkodliwego prawa i w ten
sposób samo dla siebie tworzy ciężkie warunki życia, bo nawet nie chce mu się sprawdzić czy to wszystko
jest legalne – to ja, Paweł z rodu Kinecki, również żyjąc w tych ciężkich warunkach stworzonych przez to
polskie  społeczeństwo  i  by  je  poprawić  (dla  siebie,  bliskich  oraz  przyszłych  pokoleń)…,  uprzednio
sprawdziwszy powyższe informacje o zakamuflowanej okupacji Polski w wyniku fałszerstw wyborczych i
stwierdzając, że to jest prawda… - wzywam już nie jak kiedyś, nielegalne organy państwa, a samo polskie
społeczeństwo do podważenia wyżej wymienionych dokumentów: Proklamacji oraz Dekretu i temu, kto
to uczyni oferuję 10 000 zł + (słownie dziesięć tysięcy złotych plus) wypłacane co miesiąc przez okres
siedmiu lat od daty formalnego podważenia wraz z uzasadnieniem i przesłanego, najlepiej w formacie pdf,
na: pawelzrodukinecki@gmail.com 

Oferta ważna jest przez rok , do dnia  31 października 2023 roku do godziny 23:59. Jeżeli przez ten rok (o
ile Naród przetrwa  okupacyjne  warunki…),  w  dobie  tak  ciężkich  czasów,  gdzie  na  własne  życzenie
społeczeństwa polskiego śmierć ekonomiczna puka do jego drzwi – nie znajdzie się nikt kto taką kwotę
chciałby otrzymywać, czyli nie będzie w stanie sprostać powyższemu zadaniu – a przecież to powinno
być proste, bo wszyscy się stosują do prawa to musi być ono legalne (?), więc raczej oferta powinna
brzmieć ,,kto pierwszy ten lepszy (?)” – i Naród Polski będzie wciąż stosował się ślepo do nielegalnego
prawa, pomimo (choć rozgłosu nie szukam) rozpowszechnienia (?) powyższej oferty/odezwy – to znaczyć
będzie tylko tyle,  że Polacy mają nie tylko pęd do bycia niewolnikiem, ale i  skłonności samobójcze.
Zatem  gdy  za  rok  przyjdą  odwiedzać  groby  swoich  bliskich,  powinni  już  tam  pozostać...  i  nie
przeszkadzać  w  przejmowaniu  ich  majątków  oraz  ich  własnej  likwidacji  przez  polsko-języcznego
okupanta… 

WAŻNE UWAGIWAŻNE UWAGI

• Przedmiotowe dokumenty odnoszą się do czasów obecnych i stworzonego systemu   w którym
się rodzimy, a więc oparte są między innymi na prawie naturalnym w rozumieniu ,,Nie krzywdź i nie
pozwalaj krzywdzić innych” i w żaden sposób nie podważają zasadności istnienia państwa, ani też ich
organów (które to jeśli byłyby legalne miałyby spełniać właśnie taką funkcję i działać w imieniu narodu i
dla  narodu  tylko  i  wyłącznie  w  przypadku  krzywdy,  straty  lub  szkody)  –  lecz  legalność  ich
funkcjonowania w wyniku powoływania i nadzorowania ich przez osoby nieuprawnione – i to jest
przedmiotem  zawartej  w  odezwie  oferty  (by  podważyć  to  co  te  dokumenty  wskazują)!!!  Prawdziwa
historia  podważa  istnienie  zarówno  prawa  naturalnego  oraz  państw  i  zatem  ich  organów,  a  więc  i
zwierzchnika władzy – nikt nikogo nie krzywdził,  więc zbędne były takie instytucje oraz zasady…, a
samo prawo naturalne,  w rozumieniu  jak  powyżej,  jest  tak  naprawdę  nienaturalne.  Nasi  przodkowie
sprawowali  jednak kontrolę nad naturą (coś w rodzaju władzy, ale nie nad sobą) – zatem my Polacy
rodząc się trochę w innych jednak warunkach niż były (dzisiaj w okupacyjnym systemie), mamy pełnię
praw, by jako ich potomkowie, dziedzice, naród – być władzą zwierzchnią na terenach, które nam po nich
zostały. Jeśli nawet okupant, czy to przez pomyłkę czy dla zamydlenia oczu, dał nam takie prawa (art.4
konstytucji)  to  totalną  głupotą  byłoby  nie  wykorzystać  jego  własnej  broni  przeciw  niemu samemu  i
zapędzić go w przysłowiowy kozi róg. Zanim ktoś podejmie się powyższego zadania, niech zwróci uwagę
w jakim zakresie  wiedzy  i  w  odniesieniu  do  jakiego  punktu  czasowego  będzie  się  poruszał,  aby  je
wykonać i by nie marnować nikomu czasu… 

• Odnośnie  zapędzania  okupanta  jego  własną  bronią,  to…  powyższa  odezwa  jest  po  części
wypełnieniem przysięgi żołnierskiej, bo chyba lepiej ,,bronić niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”
nie można – jak poinformować naród, że to on sam przyczynia się swym zachowaniem… do jej utraty
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poprzez właśnie, jak wyżej, stosowanie się do nielegalnego i szkodliwego prawa… Ci którzy służą i ci
którzy  służyli  –  podobno  żołnierzem jest  się  do  końca  życia  –  powinni  swą przysięgę  wypełnić  i
poinformować wszystkich kogo mogą o aktualnym stanie faktycznym w Rzeczypospolitej Polskiej!
To samo tyczy się policjantów, innych służb mundurowych oraz wszystkich pracowników korpusu służby
cywilnej, którzy składali jakąkolwiek przysięgę i poszli na służbę Narodowi Polskiemu!!! 

                                                                          Paweł z rodu Kinecki
                                                                                                                                (wszelkie prawa zastrzeżone)
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