Konstytucja Królestwa Bożego w Polsce
1. Polska jest pierwszym Państwem Jezusa Chrystusa na Ziemi.
2. Najwyższą wartością Polaków i mieszkańców Polski na Ziemi jest Bóg moralny i etyczny, Bóg
Miłości i Godności synów człowieczych.
3. Polska jest Państwem teistycznym zorientowanym na właściwą Ojczyznę wszystkich
mieszkańców Ziemi na Królestwo Niebieskie z Jezusem Chrystusem Jego Miłosnym Centrum.
4. Wolność gwarantowana przez Królestwo Polskie spełnia i zakłada pełny rozwój człowieka w
jego służbie drugim osobom, nie jest to wolność źle rozumiana, redukująca Miłość Boga do instynktów zwierzęcych, czy też li tylko do potrzeb materialnych. Wolność przeżywania Boga nie może redukować go do sacrum banalnego profanum. Wolność oznacza porzucenie niewoli zła, demoralizacji,
banalizacji, a w konsekwencji relatywizacji Boga. Człowiek nie jest zdeterminowany złem, ani biologią, przeciwnie - jest wolny, całkowicie wolny od służby, dzielenia się, przebaczania, dziękowania,
przepraszania i proszenia. Nikt chrześcijanina nie ogranicza, by czynić dobro i być dobrym, warunkiem niezbędnym jest odrzucenie niewoli samego zła jak i pokus zło promującym.
5. Polska chrześcijańska jest Królestwem otwartym dla ateistów i innowierców. Pluralizm ten który
w historii doprowadzał wielokrotnie do samozagłady Państw chrześcijańskich, jest rozumiany nie jako
kompromis pomiędzy skrajnymi wartościami i stylami życia, również nie jako odpowiedzialny ekumenizm nastawiony na tolerancję zła lub przemieszanie sacrum z profanum w ramach poprawnej
zaincjonowanej popkultury, lecz jako równoległe współistnienie tychże odrębnych kultur i religii w
duchu wzajemnego nie przeszkadzania sobie i nieekspansywnej tolerancji. Żadna jednak mniejszość religijna kulturowa czy światopoglądowa nie może domagać się ekspozycji jej w kulturze chrześcijańskiego narodu, powyżej procentu znaczenia jak i w istocie samej. Polska i Polacy służą Bogu,
czyli wzajemnej Miłości, odrzucając mamonę, dewiacje, polemikę ze złem. Jeśli kto chce ją
prowadzić jako zbuntowany syn Boży ma do tego prawo, ale tylko ale tylko we własnej izbie, nie
wciągając w to ludzi wierzących. Naczelną bowiem zasadą etyczną chrześcijan jest - żyj etycznie, ale
jednocześnie unikaj pokus, tym bardziej ich nie promuj i nie toleruj postaw ludzi o przeciwnych
chrześcijaństwu światopoglądach, którzy świadomie promują lub podjudzają obywateli do ulegania
pokusom.
6. Pluralizm Królestwa Polskiego wyklucza zniewalanie, przeszkadzanie i nie daj Boże wzajemne
podże-ganie grup religijno-narodowych przeciw sobie, bądź to na płaszczyźnie duchowej, bądź ekonomicznej. Jest to równocześnie wskazanie dla służby nauczycielskiej i klasowej.
Różniące się między sobą światopoglądowe społeczności winny żyć w stworzonych przez siebie,
a często przy pomocy państwa enklawach - charakterystycznych wyspach mniejszościowych. Korzenie Narodu Polskiego od Mieszka I, są chrześcijańskie, wobec czego każda inna ideologia choćby
wyznawana przez samego Polaka jest obca tej tradycji. Należy ją traktować jako naleciałość nabytą
w toku historii, lub to od gościnnie tu przyjętej diaspory żydowskiej, lub to od zateizowanych Polaków
komunistów. Dlatego to Konstytucja ta nawołuje innowierców, ateistów do współistnienia, a nie do
podjudzania czy wznoszenia rewolucji.
7. Chrześcijanie są świadomi i nie naiwni jednocześnie, że warunkiem postępu społecznego nie
jest życie w ateistycznym świecie panującym ze wszystkich ulic czy dachów czy mediów niemoralnymi pokusami samymi postępować etycznie, ponieważ jest to wypromowane ideologią libertynizmu i
liberalizmu w ramach tolerancji narzuconych chrześcijanom po rewolucji francuskiej. Wysoka i nie
naiwna świadomość społeczna Chrześcijan sprawia, iż wiedzą oni, że dopuszczając zło na ulicę i
pod strzechy zgadzają się na polemikę ze złem, chcąc by by żyć etycznie - Chrześcijanie domagają
się spełnienia dwóch warunków od zawsze warunków brzegowych kategorycznego odrzucenia pokus
niemoralności życia społecznego, oraz podjęcia ogólnonarodowej pracy. Każdy nad sobą samym ku
wyzwoleniu wewnętrznego imperatywu samoetyki , tak by motorem postępu społecznego był dobry
przykład z życia samych obywateli. Przeciwnicy Chrześcijan doskonale wiedzą, że warunkiem
widocznych pokus w życiu publicznym nawet etycznym Chrześcijan jest w stanie zgrzeszyć i zrelatywizować zasady moralne a nawet od nich odejść. Najwyższym przykładem dla takiej nieprzejednanej
wobec pokus zła, podstawą jest Jezus Chrystus, który nie uległ ani w jednej jocie złu będąc kuszonym na pustyni, a w innym przypadku wyraził się jasno, - nie rzuca się pereł przed wieprze.
8. Królestwo Polskie, Ojczyzna Polaków - Chrześcijanin, jest jednocześnie Państwem Prawa.
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Prawo stanowione ma za zadanie bronić człowieka ewangelicznego zdefiniowanego przez samego
Boga Wcielonego. Zadaniem prawa nie jest zmiana moralności chrześcijańskiej na jakąś inną, ale
zdecydowana jej obrona. Trzeba też dodać, że im więcej etyki w życiu samego społeczeństwa, tym
mniej kodeksów prawa stanowionego. Ponieważ obywatele sami z siebie stosują się od etyki w
swoim sumieniu. Prawo pełni rolę pomocniczą wobec pracy nad samym sobą.
9. Rozproszone dzieci narodu żydowskiego, narodu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
są nadal gościnnie witani i przyjmowani w ojczyźnie polaków, do której zaprosił ich w XVI wieku
król Polski Jan Kazimierz. Prosimy was jako Polacy, abyście bezwzględnie szanowali religię, kulturę
ekonomię i cel życia wiecznego tego narodu i tej Ziemi, by także wasza postawa nie prowokowała tak
zwanego antysemityzmu. Nasz tak zwany antysemityzm, jak wy to propagandowo określacie, jest
sprzeciwem wobec postawy ateistycznej wszelkich synów tej ziemi, skądkolwiek wywodzą się ich korzenie narodowościowe. Wszelkie podstawy podjudzania Chrześcijan do zła są moralnie karygodne.
10. Dla powtarzających się podstaw ateizacji czy też relatywizacji dobra ze strony żydów zamieszkujących polski kraj, jak i im przychylnych liberalnych kosmopolitów, oraz zbuntowanych przeciwko Bogu obywateli, Królestwo Polskie proponuje wybór innego kraju do zamieszkania, bardziej
liberalnego i przychylnego dewiacjom społecznym. Dla obywateli świata globalnej wiosny, czyli liberałów wierzących w zbudowanie społeczeństwa przemieszanego dobrem i złem, nie powinno to być
potwarzą, ponieważ poza Polską istnieje na kuli ziemskiej około 250 innych państw.
11. Rolą Państwa Królestwa Bożego jest zachowując wolność ludzi nie wierzących w Jezusa
zmartwychwstałego, czynna ochrona chrześcijan i katolików.
Niektóre propozycje programu Królestwa Polskiego.
1. Prohibicja na alkohol i pornografię.
2. Utrzymanie jednej i niezależnej własnej waluty, która jest jednym z instrumentów niezależności i
suwerenności Kraju.
3. Pokrycie pieniądza krajowego w złocie.
4. Likwidacja instytucji procentów i kredytów jako ekonomiczne nowotwory przyczyn udręki tych
którzy je spłacają.
5. Kredyt i procent, zostają zastąpione pożyczką bankową z jednorazową odpłatą manipulacyjną
jako kosztem pożyczki.
6. Na udzielenie pożyczki, pożyczkodawca powinien mieć zabezpieczenie w postaci zgromadzonego złota i kruszców.
7. Ograniczenie zysków ekonomii, handlu i tym podobne, do wysokości 20% od dochodu.
8. Ubezpieczenie każdego obywatela Polski dożywotnią rentą socjalną, która gwarantuje środki na
życie oraz na lecznicze środki w darmowej służbie zdrowia.
9. Zredukowanie ośmiogodzinnego dnia pracy do sześciu godzin w zależności od branży. Pozostały czas pracownik winien przeznaczyć na budowanie i podtrzymywanie dobrych relacji w
rodzinie i społeczności lokalnej. W społeczeństwie postmodernistycznym i zinformatyzowanym, praca
rąk zastąpiona została pracą maszyn i robotów, dlatego jest możliwe zmniejszenie godzin pracy.
10. Król Polski, jest strażnikiem norm moralnych, jest poniekąd namaszczony przez Boga oraz
wybrany przez Naród.
11. Szkolnictwo jest nadal obowiązkowe, ale w duchu nauk Jezusa Chrystusa, a więc - pozbawione elementów indoktrynacii libertyńskiej i genderowskiej nastawione na promowanie współpracy i
współdziałania nie zaś konkurencji. Ponad wolą człowieka, jest jeszcze Wola Boża, człowiek nie
może przepisywać sobie prawa samowolnej zmiany płci.
12. Alkoholizm, narkomania oraz ludzie chorzy na homoseksualizm, są w Królestwie Polski
włączeni w przymusowe leczenie w służbie zdrowia. Żadne media ani inne środki propagandy nie
mogą promować chorób układu nerwowego w postaci dewiacji seksualnych.
13. Zlikwidowanie spółki, zwłaszcza spółki akcyjnej jako formy własności oraz narzędzie zarządzania firmą. W państwie demokratycznym nie można dopuszczać by pojedyncze jednostki wykupywały
udziały w firmach i w ten sposób monopolizowały swoją własność - kapitał. Ideą utrzymywania
demokracji w gospodarce jest wprowadzenie i rozwinięcie spółdzielni jako podstawowej formy gospodarczej, w której żaden pojedynczy pracownik nie może wykupywać udziałów innych ludzi, w rzeczy2

wistości w Spółdzielni jeden członek posiada jeden głos. Zatem zarządzenie spółdzielnią jest
możliwe w wyniku demokratycznie ustalonych decyzji na drodze negocjacji członków spółdzielni.
14. Gospodarstwa domowe oparte na dochodach z renty państwowej oraz dochodów z pracy
własnej.
14. W Królestwie Polskim obowiązuje trójpodział własności. Własność państwowa - strategiczne
firmy w zakresie energetycznym oraz wojskowym, własność społeczna spółdzielni pracy, oraz własność prywatna gospodarstw domowych, w postaci posiadania ogrodu, mieszkania, samochodu, oraz
posiadania kosztowności biżuterii, dzieł sztuki itp.
15. W społeczeństwie postmodernistycznym, pojedynczy obywatel zyskuje więcej czasu wolnego,
ponieważ skraca się dzień i tydzień pracy. Uzyskany czas wolny obywatel winien potraktować jako
Dar Boży w celu przeznaczenia go na samorozwój duchowy i psychiczny. Na bycie w rodzinie z rodziną i na turystykę i wypoczynek.
16. Dominantą Ładu Społecznego w Królestwie Polskim, jest kategoria służby, rozumianą jako empatyczne współżycie z innymi ludźmi. Służba ta powinna wyzwalać się tzn więzów interesowności i
zysku i zmierzać w kierunku bezinteresownego bycia dla drugich osób. Miłość bowiem większa jest
od zysku i sprawiedliwości.
17. Rozwój społeczny i ekonomiczny powinien być rozumiany w sposób intensywny, a nie ekstensywny, istnieje bowiem materialna granica do budowania nowych fabryk dróg i inwestycji.
Społeczeństwo postmodernistyczne stawia na jakościowy rozwój intensywnych, czyli wewnętrznych.
Polegać ma to na zgłębianiu Prawd Wiary, Praw Etycznych w bardzo konkretnych grupach i
społecznościach lokalnych, np religijnych, kulturalnych i podobnych. Miernikiem postępu społecznego
i gospodarczego nie może być zatem ekstensywny wzrost produktu krajowego brutto, a potem dochodu narodowego. Nowym miernikiem rozwoju w społeczeństwie postmodernistycznym duchowo
się rozwijającym, winno być poczucie stopnia szczęścia i samorozwoju wewnętrznego, jak również
satysfakcji w relacjach z ludźmi.
18. W sensie ekonomicznym Polska powinna być Krajem w układzie samowystarczalnym. Do
mocnych stron Polski należą jej bogactwa naturalne i jej bogate zasoby. Położenie w sercu Europy,
na przecięciu szlaków Wschód-Zachód, oraz Północ-Południe. Położenie to determinuje możliwość
stanie się przez Polskę swoistym klubem Europy. Przecinają się tu szlaki komunikacji kolejowej,
samochodowej, lotniczej i gazowej, energetycznej, informatycznej. Jednym z głównych dochodów
Państwa Polskiego winno być pobieranie opłat za transport; kolejowy, kołowy, gazowy, lotniczy,
wyciągowy i każdy inny. Kapitał intelektualny tzn wiedza i doświadczenie polskich naukowców i inżynierów w zakresie generowania i obsługiwania najnowocześniejszych technologii informatycznych.
Następnie: - Kapitał duchowy tj. mocne i trwałe przez wieki zorientowanie na podstawowe wartości
chrześcijańskie - Wolność umiłowanie bycia we wspólnocie, jaką jest rodzina, solidaryzm społeczny,
wrażliwość na ludzką krzywdę.
Bogactwa i zasoby naturalne, do których należy zaliczyć; węgiel, miedź, wody Bałtyku, wiatry Bałtyku, żyzną ziemię, lasy oraz wody głównych rzek Polski Odry i Wisły.
19. Niezawisłość gospodarczą zapewni Polsce strategiczne wykorzystanie energetycznych zasobów węgla, zwłaszcza z wykorzystaniem najnowszych technologii umożliwiających przekształcanie
węgla w postać gazową jeszcze pod ziemią.
Kolejnym krokiem uzyskania niezależności ekonomicznej jest wykorzystanie zasobów wód Bałtyku. powinny one stanowić przyszłą podstawę do zaopatrzenia w wody całego Kraju. Wody Bałtyku,
powinny być uzdatniane do picia i do celów rolniczych. W tym celu należało by stworzyć system rurociągów prowadzących z północy na południe z wodą zaczerpniętą i uzdatnioną z Bałtyku. Polska
winna być krajem samowystarczalnym w zakresie rolniczym. Gospodarstwa rolne powinny wrócić do
mniejszych form organizacyjnych. Wielkie gospodarstwa rolne powinny być zastąpione małymi i średnimi gospodarstwami rolnymi zapewniającymi lepszą jakość i ekologię przyszłych produktów. Czas
globalizacji rolnictwa minął.
Istotnym elementem niezawisłości energetycznej jest stworzenie zdywersyfikowanego systemu
dostarczania energii; geotermia, panele słoneczne, gaz z pochodzenia węgla, gaz łupkowy. Gaz
ziemny sprowadzany jest do Polski z Norwegii, gaz skroplony przywożony tankowcami z krajów zachodnich, takich jak Katar, USA i inne. Energia pochodząca z elektrowni atomowych w epoce ekolog3

icznej, należy to rozpatrzeć. Wybudowanie nowych elektrowni atomowych z wykorzystaniem wiedzy
atomowej, francuskiej, amerykańskiej, japońskiej. Energia wiatrowa, gaz ziemny, krajowy itd.
20. Aby zapewnić niezawisłość gospodarczą i terytorialną Polski, należy wybudować mur obronny
okalający Polskę przed wjazdem obcych wojsk, coś na wzór chińskiego, tylko jeszcze większy i grubszy. Pieniądze pozyskiwane na obronność winny być spożytkowane na wybudowanie obronnego
muru wzdłuż wszystkich granic Polski. Wierzchnią część tego muru, powinna stanowić autostrada.
Wewnątrz muru powinno się zainstalować rurociągi ciągnące wodę z Bałtyku aż do Tatr. W dobie
globalizacji liberalnego mieszania kultur wschodu i zachodu, chrześcijanie winni roztropnie bronić
własnej tożsamości, tak jak Noe ze swoją arką. Należy zatem wrócić do koncepcji chrześcijaństwa
otoczonego murem obronnym, podobnie jak dawniej budowano zamki i twierdze warowne, zakony i
tym podobne.
21. W sensie politycznym Polska powinna być krajem neutralnym nie wchodząca w żadne militarne sojusze. Jedynym realnym sojuszem powinien być sojusz z Jezusem Chrystusem, opiekunem
Polski. Dlatego nie jest roztropne narażać się na antagonizmy ze strony sąsiadów, na skutek sojuszy
militarnych z jednymi przeciw drugim. Rzeczywistą Armią broniącą Polski jest łańcuch połączonych
rąk i serc wzdłuż granic rzesz tysięcy obywateli z modlitwą na ustach.
22. Państwo winno pełnić funkcję podtrzymującą w zakresie bieżącej edukacji dorosłych obywateli.
Należy położyć nacisk nie tylko na edukowanie i wychowanie dzieci i młodzieży, ale także dorosłych.
Wynika to z faktu, że chrześcijaństwo jest nieustannym nawracaniem się ku Miłości jaką jest Bóg,
dzień po dniu. Aby to ziścić, należy wychowywać dorosłych poprzez film, dzienniki, radiowo-telewizyjne, internetowe, etyczne gry komputerowe, etyczną reklamę, teatr, sport, etyczną turystykę, literaturę itp.
23. W czasie wychowywania dzieci i młodzieży, należy wprowadzić bezwzględną prohibicję na
produkty alkoholowe, łącznie z piwem, narkotykowe, tytoniowe oraz na pornografię. Młodzież dojrzewającą po złożeniu matury, należy włączyć w kilkumiesięczne pobyty w zamkniętych warunkach, przy
zakonach i wspólnotach chrześcijańskich w celu stworzenia im swoistego nowicjatu. Świeżo upieczony maturzysta winien przejść kilku miesięczną formację duchowo religijną, pod patronatem i
kierownictwem duchownym braci zakonnych. Dopiero, tak uformowany powinien iść na studia
wyższe, albo do pracy zawodowej.
24. W Królestwie Polskim, wychowywanie dzieci przez matkę traktowane jest jako praca, dlatego
każdej matce i rodzinie należy się bezpośrednie wsparcie i dowartościowanie ze strony Państwa,
zatem pieniądze na ten cel wydatkuje hojnie Państwo, wszak rodzice wychowują ciężką pracę
wychowując przyszłych pełnowartościowych obywateli Państwa. Zatem rodzina będzie otrzymywać
na ten cel dodatkowe pieniądze.
25. Królestwo Polskie kończy z mitem ekonomi opartej na zasadach niewidzialnej ręki, czyli chaotycznej i nieprzemyślanej konkurencji. Naczelną zasadą ekonomii w nowej Polsce jest praktykowanie
solidaryzmu społecznego, w tym celu utrzymuje się podatki z których wpływają fundusze do budżetu
centralnego, następnie rozdzielane są te pieniądze w zależności od potrzeb. Tą zasad stosuje do
dziś Unia Europejska. Naczelną zasadą nowego społeczeństwa jest bogacenie się nie tyle materialne co duchowo kulturowe.

Modlitwa Wszechświata

Przyjdź Ojcze Królestwo Twoje!
Wszystko co powstało w niebiosach, na Ziemi się przejawi.
I Miłość potęgą się stanie, a z nią nikt się już nie rozprawi!
Cały Kosmos na ratunek stanął - Sojusz Galaktyk powstał.
Żeby Ziemia w Miłości od Polski się odrodziła
i w obfitości Mocy się podniosła.
Niech niekończącym się strumieniem, leje się Ojca Miłości Obfitość!
Niech pięknym i jaskrawym źródłem we Wszechświecie się przejawi!
Rozkwitaj Ziemio! Perłą Galaktyk stań się!
Niech doświadczenie całego świata najlepszą siłą się w
Polsce przejawi.
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