1

Łowicz, 30.01.2018 r.
Maria i Teresa z domu Znyk
POLSKI RUCH OPORU

LIST GRZECZNOŚCIOWY
DO SZEFÓW I POMOCNIKÓW KORPORACJI UZNANYCH
PRZEZ OPPT ZA “NIEISTNIEJĄCE”.
https://wojdabejda.wordpress.com/2018/01/30/list-grzecznosciowy-do-szefow-i-pomocni
kow-korporacji-uznanych-przez-oppt-za-nieistniejace/

Do szefów i pomocników prywatnych firm handlowych-korporacji symulujących
instytucje państwowe wszelkich szczebli występujących na scenie
polityczno-religijnej jako sądy, prokuratury, policja, wojsko, tajne służby, urzędy
centralne, wojewódzkie, miejskie, gminne, firmy komornicze, firmy windykacyjne,
biura adwokackie i notarialne, banki, spółki “skarbu państwa”, firmy pocztowe, urzędy
skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, placówki “służby zdrowia”, placówki
szkolne, placówki kulturalne, instytucje unijne, instytucje kościelne, itd...
Mamy zaszczyt i honor, jako osoby naturalne będące cząstką Boga-Stwórcy i
jednocześnie jako osoby wolne, bo bezwarunkowo, nieodwołalnie, obowiązkowo,
bezapelacyjnie, obligatoryjnie  uwolnione 25.12. 2012 r. z niewolniczego
prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z satanistycznym
Watykanem, zwracać się do Was z listem grzecznościowym, uprzejmie
informującym Was o tym, że Wy również zostaliście, tak jak my i cała Ludzkość
uwolnieni z jarzma niewoli talmudycznego prawa kanoniczno-morskiego,
powszechnie stosowanego na nieświadomych mieszkańcach naszej Matki Ziemi !
http://alexjones.pl/tos/tos-na-biezaco/item/1258-one-peoples-public-trust
https://kosmiczneujawnienie.com/2017/11/22/nadchodza-ogromne-zmiany-cz-iii/

Obecnie naszym wspólnym zadaniem jest przyjęcie ze zrozumieniem i
radością tego doniosłego wydarzenia, podzielenie się tą dobrą nowiną z
Rodakami i jednoczesne aktywne włączenie się w proces zmian na naszej
prastarej Słowiańskiej-Lechickiej Ziemi: tworzenia od podstaw nowych
systemów w Erze Dostatku.
Obrałyśmy taki sposób komunikowania się z Wami, ponieważ nie posiadamy innej
możliwości, bo wszystkie media są nadal kontrolowane przez korporacje, które
OPPT-One Peoples Public Trust w 2012 r. uznał jako “nieistniejące” , “byłe”,
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zdeaktualizowane, zdelegalizowane ! W naszym wspólnym interesie jest aby ten
nasz list grzecznościowy dotarł do każdej polskiej rodziny, więc uprzejmie
prosimy o jego upowszechnianie !
Uprzejmie Was informujemy, że One Peoples Public Trust (OPPT) wykluczyła w
zgodzie z międzynarodowym prawem z naszego świata korporacje, banki i rządy
działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów pieniężnych.
Kontrolowane przez korporacje “Rządy” oraz media odmawiają ogłoszenia swojego
własnego zgonu z oczywistych powodów! Wszystkie “Rządy” na świecie, w tym w
Polsce, to także korporacje, które są winne oszustw, zdrady oraz niewolnictwa !
Zgodnie z prawem międzynarodowym OPPT występowało do rządów-korporacji w
imieniu całej zniewolonej Ludzkości nazywanej “Jednością Istnienia Ludzkiego” o
naprawienie szkód za wszystkie przestępstwa.
Cyt. : “Wybrali oni wykluczenie i położenie kresu korporacjom, bankom oraz
rządom współodpowiedzialnym oraz skonfiskowanie wszystkich aktywów oraz
całej infrastruktury należącej do tych jednostek, włączając w to całe złoto i
srebro utrzymywane jako własność systemu bankowego i oddanie tych
wszystkich dóbr w ręce Jedności Istnienia Ludzkiego.”
Ponadto uprzejmie informujemy, że od 02.11.2014r. najwyższą władzę
zwierzchnią sprawuje Suweren- Słowiański Naród Polski na mocy Proklamacji
napisanej przez Tadeusza Cichockiego w imieniu i w interesie każdego
Suwerena-Polaka-Polacha ! Wszystkie Wasze działania jako pracowników tych
korporacji są nielegalne, bezprawne, bezskuteczne na mocy uwolnienia
dokonanego przez OPPT jak też ma mocy prawa Suwerena: Proklamacji z
02.11.2014 r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej
przez Suwerena-Słowiański Naród Polski oraz Dekretu z 02.04.2015r. o
wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom “władzy” w Polsce.
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.
pdf, http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf

Uprzejmie informujemy Was, że odpowiadacie prywatnie do trzeciego
pokolenia za szkody wyrządzone osobom obligatoryjnie uwolnionym
25.12.2012 r. poprzez Paradygmat Report opublikowany przez OPPT jak też na
mocy prawa Suwerena napisanego przez Tadeusza Cichockiego, po
przyznaniu się Waszych przełożonych do braku niepodważalnych dowodów na
prawo do sprawowania urzędów, zajmowania stanowisk !
https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza
-za-lamanie-praw-czlowieka/
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Uprzejmie prosimy Was o przyjęcie do wiadomości, że nie macie prawa działać
w imieniu władzy, która nie istnieje, władzy która była a zgodziła się zostać
zdelegalizowaną, uznaną za nieaktualną, nieistniejącą ! Dalsze Wasze działanie
na rzecz iluzji państwa działa na Waszą niekorzyść ! Stańcie się orędownikami
pozytywnych zmian i działajcie w imię dobra powszechnego poprzez wcielanie
w życie zasad Boskiego Prawa Naturalnego !
Jesteśmy zobligowane uprzejmie poinformować Was, że również
zdelegalizowanymi, zdeaktualizowanymi są jednostki kościołów wszystkich
wyznań ! Wszystkie instytucje kościelne to także korporacje upadłego
niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z
Watykanem na czele !
https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/11/suweren-narod-polski-przejmuje-majate
k-kosciola-w-polsce/
http://itccs-polski.blogspot.de/2014/04/najnowsze-wiadomosci.html

Delegalizacja na zawsze kościołów nastąpiła nie tylko poprzez Paradygmat
Report ogłoszony przez OPPT w dniu 25.12.2012r. ale także dodatkowo
poprzez Orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Karnego d/s Przestępstw
Kościoła i Państwa z dnia 18.04.2014 r. wraz z ogłoszeniem wyroków kary
dożywotniego więzienia i konfiskaty mienia, wydanych na papieży: Benedykta
XVI i Franciszka II za udział w mordach rytualnych, w handlu dziećmi oraz inne
przestępstwa przeciwko Ludzkości.
Maria i Teresa z domu Znyk
POLSKI RUCH OPORU
Łowicz, 30.01.2018 r.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

4

5

Polski Ruch Oporu przypomina, że nas Słowian uwolnionych obligatoryjnie z
prywatnego, światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z
satanistycznym Watykanem na czele, obowiązuje powszechny bojkot
żydowskiego okupanta w tym korespondencji wysyłanej przez uzurpatorów,
ludobójców, dilerów śmierci z placówek tzw. „służby zdrowia”, np. wezwań
pseudo-lekarzy na badania kwalifikacyjne do przymusu szczepionkowego,
który obowiązuje od 01.12.2017 r.
UWAGA!!! Ustawa o przymusie szczepionkowym została podpisana dnia
24.11.2017 r. przez żydowskiego „prezydenta” Arona Feigenbum fałszywie
podającego się za Andrzeja Dudę, posługującego się nielegalną pieczęcią
nieistniejącego państwa: “Rzeczpospolita Polska”, przez niego nazywanego
po hebrajsku jako “POLIN” !!!

NIKT NIE MUSI REAGOWAĆ NA WEZWANIA DILERÓW ŚMIERCI
OKUPANTA, NA WEZWANIA HANDLARZY CHOROBAMI !!!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Łowicz, 28.11.2017 r.

APEL DO LEKARZY, PIELĘGNIAREK,
FUNKCJONARIUSZY MEDYCZNYCH.
Stańcie się uzdrowicielami zamiast zabójcami !
My, matki babcie, ofiary ludobójczej oficjalnej medycyny, same boleśnie
dotknięte działaniem funkcjonariuszy służby śmierci mylnie zwanej służbą
zdrowia, doświadczające ogromu cierpień własnych, naszych dzieci i wnuków,
kierowane troską o dobro wspólne Słowiańskiego-Lechickiego Narodu
Polskiego w jego Ojczyźnie-Polsce, zwracamy się do Was z apelem o
stosowanie Boskiego Prawa Naturalnego zgodnie z zasadą “nie krzywdzę i nie
pozwalam na krzywdzenie innych”.
Jesteście narzędziem wykonywania wyroków śmierci i okaleczania milionów
ludzi na zlecenie zbrodniczych karteli: farmaceutycznego, politycznego,
bankowego, kościelnego, pomimo ogłoszenia 25.12.2012r. upadku światowego
prywatnego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z satanistycznym
Watykanem na czele.
Jesteście winni robienia interesów na chorobach, tworzonych nawet w
laboratoriach należących do światowych elit żydowskich w ramach Nowego
Porządku Światowego !
https://wojdabejda.wordpress.com/2017/11/23/zastopujmy-usmiercanie-i-okale
czanie-dokonywane-na-zlecenie-ludobojcow-z-nwo/
Ta zbrodnicza, talmudyczna medycyna może dotknąć również Was i Wasze
rodziny ! W naszym wspólnym interesie jest niedopuszczanie do przymusu
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szczepionkowego wraz z chipowaniem oraz zaprzestanie stosowania
zabójczych procedur medycznych w podstępnej wojnie biologiczno-chemiczno
-informacyjnej !
Macie prawo i obowiązek odmowy stosowania narzuconych Wam
ludobójczych, nielegalnych procedur medycznych “ministerstwa zdrowia”,
ustanowionych przez osoby nieuprawnione, skorumpowane, związane z
kartelem farmaceutyczno-chemicznym, winnym okaleczania i uśmiercania
setek milionów ludzi na świecie !
Skarga dr. M.Ratha do Trybunału Karnego w Hadze:
http://www.jonizator.pl/w_imieniu_narodow_swiata.pdf
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Łowicz, 23.11.2017 r.

Drodzy Rodacy, Słowianie-Polacy-Polachy !
Uzurpatorzy, fałszerze, oszuści z prywatnych firm handlowych żydowskiego okupanta, symulujący
instytucje państwowe Polski, będącej w stanie zawieszenia bytu od 1927 r. , oraz handlarze (ludźmi,
niebem, piekłem, ziemią) z instytucji kościelnych zdelegalizowanego 18.04.2014 r. na zawsze
kościoła katolickiego z satanistycznym Watykanem na czele, zuchwale uczestniczą w
holokauście-ludobójstwie na Słowiańskim Narodzie Polskim ! Okaleczanie, uśmiercanie Polaków
dokonuje się w „majestacie” nieważnego, bezskutecznego, nielegalnego prawa narzuconego przez
wrogie nam Słowianom-Polakom-Polachom światowe elity żydowskie, mające w swoich szponach
marionetki odgrywające teatr fałszu i obłudy na scenie polityczno-religijnej.

POLSKI RUCH OPORU WZYWA DO:
●

unikania kontaktów z osobami narodowości żydowskiej, osobami
wychowywanymi na rasistowskim talmudzie, w pogardzie dla nie żydów,
nazywanych przez nich gojami. Jest to wstępem do wypełnienia testamentu
znawcy talmudu księdza profesora Stanisława Trzeciaka, który stwierdza: że aby
Polskę wznieść wzwyż trzeba z Polski ydów wysiedlić jako element szkodliwy.
Link:” Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce ”
http://trzcinska.neon24.pl/post/106373,plik-pdf-talmud-o-gojach-a-kwestia-zydowska-w-polsceks-dr-stanislaw-trzeciak

●
●

bojkotu referendum i wyborów zuchwale fałszowanych na różne sposoby przez
okupanta,
nie wnoszenia żadnych opłat, podatków czy danin na rzecz okupanta, zgodnie z
art.6 Dekretu Narodu Polskiego. W przypadku jakichkolwiek restrykcji, sankcji
czy kar, zajęć komorniczych mamy bezwzględne prawo do bezpośredniej obrony
koniecznej, łącznie z użyciem broni ! Link: “Wypowiedzenie posłuszeństwa
organom państwa”
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

●

stosowania bezpośredniej obrony koniecznej zgodnie art.7 i art. 8, Dekretu z
02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w
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Polsce w sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia na wskutek restrykcji
żydowskiego okupanta, który pomimo wielokrotnych wezwań do ustąpienia
nadal zajmuje stanowiska we władzach wszelkich szczebli w Polsce.
https://wojdabejda.wordpress.com/2015/08/12/165/

●

●

●

●
●
●
●

●

szerokiego upowszechniania informacji o zdelegalizowaniu w 2014r. kościołów
na świecie i o wyrokach na papieży, wydanych przez Międzynarodowy Sąd Prawa
Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa,
szerokiego upowszechniania informacji o upadku światowego prywatnego
niewolniczego systemu zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na
czele,
szerokiego upowszechniania informacji o bezpośrednim sprawowaniu władzy
zwierzchniej w Polsce przez Suwerena-Naród Polski na mocy Proklamacji z
02.11.2014r. oraz Dekretu z 02.04.2015r.,
masowego bojkotu wszystkich prywatnych firm handlowych symulujących
instytucje kościelne, państwowe i unijne,
bojkotowania organizowanych przez te firmy imprez, zgromadzeń itp.,
nie odbierania nielegalnej korespondencji, telefonów od prywatnych firm
handlowych, symulujących instytucje kościelne, państwowe i unijne,
nie stawiania się na wezwania prywatnych firm handlowych podających się
bezprawnie za sądy, prokuraturę, policję, wojsko, służby specjalne, służby
medyczne, służby psychiatryczne, sanepid, urzędy skarbowe, urzędy gmin,
urzędy miejskie, starostwa, banki, itp. ,
nie płacenia żadnych składek, danin, podatków, opłat za wodę, kanalizację,
wywóz śmieci, czynszów, kar, mandatów, rat kredytów, itp.

Dołączajmy więc ochoczo do milionów Polaków już bojkotujących okupanta, których nie
stać na ponoszenie wciąż rosnących, celowo wygórowanych przez okupanta kosztów
utrzymania. Tylko masowy zorganizowany sprzeciw uchroni Polaków przed wszelkimi
zagrożeniami dla zdrowia, życia i przyszłości Narodu Polskiego i Polski !
https://wojdabejda.wordpress.com/2017/08/13/bojkot-aresztowanie-szefow-droga-do-zwyciestwa-panowa
nia-boskiego-prawa-naturalnego/

Cyt.:„Wszyscy musimy uznać, że judaizm jest w stanie wojny ze wszystkimi. Żydowscy
nauczyciele uważają wszystkich jako zdobycz do grabienia i / lub zabicia.(…) Judaizm nie
jest religią jaką znamy, opartą na wierze, nadziei i miłości, czy życzliwym bóstwie. To jest
bardziej surowy zbiór praw rasowych. Żydowski bóg, Jahwe, jest bogiem wojny i zagłady,
bezlitosnym bogiem. Ś
 więta żydowskie są obchodami zbrojnych zwycięstw, trudno je
nazywać „religijnymi.” Nie-Żydzi (ludzie) nie uznają tej prawdy życiowej, aż będzie za
późno.” https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/03/30/obrona-przed-zydowska-agresja/

POLSKI RUCH OPORU
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