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TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO
SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

Celem Komitetu jest aktywne dzia łanie na rzecz respektowania i egzekwowania
Naturalnych Praw Cz łowieka, Konstytucji i Demokracji w Polsce
Ref. D166 2021 02 06

Polska dnia 6 II 2021r.

DEKLARACJA
SAMOSTANOWIENIA NARODU POLSKIEGO
2 lutego 2021 r.
Święto Matki Bożej Gromnicznej
Polska Jest JEDNA * PRAWO Jest JEDNO * PRAWDA Materialna Jest JEDNA *
B ędąc pozbawionymi naszego Narodowego Rz ądu Polskiego który składałby się z Polaków zamiast z Żydów,
będąc traktowanymi jak kolonia przez pa ństwo Izrael i innych rozsianych po świecie Żydów, którzy w sposób
bezwzględny grabią nas finansowo i materialnie doprowadzaj ąc państwo polskie do bankructwa, a Naród Polski do
wyniszczenia, działaj ąc w oparciu o Mi ędzynarodowe Prawo do Samostanowienia Narodów oraz w oparciu o
Powszechn ą Deklaracj ę Praw Człowieka — deklarujemy, rozpoczynaj ąc i kontynuuj ąc od słów Deklaracji
Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki:
„Ilekro ć wskutek biegu wypadków koniecznym Si ę staje dla jakiego ś narodu, by zerwa ł więzy polityczne łączące
go z innym narodem i zaj ął wśród pot ęg ziemskich oddzieln ą i równorz ędn ą pozycj ę, do której upowa żniają go
prawa natury i jej Bóg, to w łaściwy szacunek dla ca łej ludzko ści wymaga, aby naród ten poda ł powody, które
skłaniają go do oderwania Si ę.
Uważamy nast ępuj ące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni s ą równymi, że Stwórca obdarzy ł ich
pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w sk ład tych praw wchodzi prawo do życia, wolno ść i dążenie do
szcz ęścia. Że celem zabezpieczenia tych praw wy łonione zosta ły w śród ludzi rz ądy, których sprawiedliwa w ładza
wywodzi Si ę ze zgody rz ądzonych.
Że je żeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rz ądu uniemo żliwia łaby osi ągnięcie tych celów, to naród ma prawo
taki rz ąd zmieni ć lub obali ć i powo łać nowy, którego podwalinami b ędą takie zasady i taka organizacja w ładzy,
jakie wydadz ą się narodowi najbardziej sprzyjaj ące dla ich szcz ęścia i bezpiecze ństwa. Roztropno ść, rzecz jasna,
b ędzie dyktowa ła, że rz ądu trwa łego nie należy zmienia ć dla przyczyn b łahych i przemijaj ących; do świadczenie
zaś wykaza ło też, że ludzie wol ą raczej ścierpie ć wszelkie z ło, które jest do zniesienia, ani żeli prostowa ć swoje
ścieżki przez unicestwienie form, do których s ą przyzwyczajeni. Kiedy jednak d ługi szereg nadu żyć i uzurpacji,
zmierzaj ących stale w tym samym kierunku, zdradza zamiar wprowadzenia w
ładzy absolutnej i despotycznej,
wówczas ich s łusznym i ludzkim prawem, ich obowi ązkiem staje Si ę odrzucenie takiego rz ądu oraz stworzenie
nowej stra ży dla swego przysz łego bezpiecze ństwa." Koniec cytatu.
Takie właśnie znoszenie cierpie ń wykazał Naród Polski i taka właśnie teraz konieczno ść zmusza nas do zmiany
dotychczasowego systemu rz ądzenia. Historia rz ądów w Polsce szczególnie tych po 1989 roku to historia stale
powtarzaj ących się krzywd i uzurpacji, rabunku i z łodziejstwa na Narodzie Polskim, które to rz ądy miały na celu
ustanowienie absolutnej tyranii w celu maksymalnej eksploatacji Narodu Polskiego, Pa ństwa i maj ątku Polaków.
By dowieść swych prawd, te oto fakty przedstawiamy bezstronnemu światu:
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Po 1989 roku rządy w Polsce nie dokonały żadnych przemian istotnych i koniecznych dla dobra publicznego i
rozwoju Narodu Polskiego. Narzucały nam prawa gospodarcze które łamały podstawowe Naturalne Prawo do życia
Polakom w ich własnym kraju.
Robili wszystko by Naród Polski si ę nie rozmnażał, by nie dopuścić do rozwoju demograficznego Polaków.
ściągnęli za to do Polski ludzi obcych narodowo ści, ułatwiaj ąc im osiedlanie się w Polsce, kiedy Polacy z
powodów ekonomicznych zmuszeni byli emigrowa ć za chlebem. Wprowadzili apartheid polityczny i gospodarczy.
Podstępem zanegowali Polakom prawa wyborcze i zablokowali drog ę dostępu do władzy, ustanawiaj ąc taki Kodeks
Wyborczy który w praktyce uniemo żliwiał Polakom kandydowanie na Pos łów i na inne Urzędy Publiczne etc.
Odebrali nam bezprawnie nasze podstawowe swobody obywatelskie, znie śli najbardziej cenne dla nas prawa i
zmienili w sposób zasadniczy formy naszych rz ądów z demokratycznych na autorytarne.
Zawiesili nasze podstawowe prawa i przej ęli podstępem nasze ciała ustawodawcze, spowodowali - że obce nacje i
sądy posiadaj ą prawo wydawania ustaw dla nas we wszelkich wypadkach.
Zanegowali Polakom wykonywanie i egzekwowanie sprawiedliwo ści. Uzależnili sędziów wyłącznie od swej woli,
jeśli chodzi o sprawowanie ich urz ędów, wysokość ich pensji i apanaże.
Tworzą i stosuj ą prawo nieadekwatne do statusu cywilizacyjnego Narodu Polskiego, tj. do zasad wynikaj ących z
cywilizacji łacińskiej, do której Polska przynale ży od ponad 1000 lat.
Znieśli nasze Naturalne Prawa Cz łowieka i prawa wynikaj ące z zasad naszej tradycji i cywilizacji łacińskiej.
Ustalili dla nas obce korporacyjne s ądy arbitrażowe - gdzie nie ma sprawiedliwo ści.
Uczynili w świetle prawa władzę sądowniczą rzekomo niezawisłą i niezależną, ale nietykalną i nieusuwalną, co
spowodowało i powoduje nadal bezkarne zas ądzanie niesprawiedliwych wyroków i doprowadzenie Narodu
Polskiego do wyniszczenia moralnego, duchowego, materialnego, fizycznego i psychicznego przez S ędziów. Teraz
i w przeszłości niepokornych Polaków wsadzali i nadal wsadzaj ą do więzień i do zakładów psychiatrycznych.
Połączyli się z innymi obcymi nacjami i cywilizacjami podporz ądkowuj ąc nas obcemu prawu i s ądownictwu, które
nie uznaj ą naszych Naturalnych Praw Cz łowieka ani zasad naszej cywilizacji łaci ńskiej i które nie zosta ły
zatwierdzone przez Naród Polski.
Osłaniali i nadal osłaniają swoich ludzi przy pomocy pozorowanych lub umarzanych procesów od jakiejkolwiek
kary za rabunki, oszustwa, manipulacje i morderstwa, jakich dopu ścili się na mieszkańcach naszego terytorium.
Przej ęli nasz handel ze wszystkimi cz ęściami świata. Narzucili na nas podatki bez naszej zgody. Pozbawili nas
dobrodziejstwa s ądów z ławą przysięgłych, pozostawiaj ąc nas w szponach niesprawiedliwie osądzaj ących nas
żydowskich sędziów i kolaboruj ących z nimi prokuratorów i urz ędników sądowych.
Bez realnej potrzeby zwi ększali wielokrotnie liczb ę urzędów i urzędników, aby nękali nasz lud i trwonili nasze
zasoby.
Utrzymywali i utrzymuj ą wśród nas w czasie pokoju sta łe obce wojska, bez zgody Narodu Polskiego. Wyrazili sw ą
zgodę na bezprawne ustawy o zakwaterowaniu obcych jednostek zbrojnych wojsk na terytorium Polski.
Prezydent Andrzej Duda świadomie podpisał akt okupacji Polski - czego dowodem jest umowa o pobycie wojsk
amerykańskich w Polsce. W umowie tej odpowiedzialno ść karną ponoszą tylko Polacy w stosunku do
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amerykańskich sojuszników natomiast żołnierze i cywile ameryka ńscy nie ponoszą żadnej odpowiedzialno ści przed
polskimi sądami. Stworzyli precedens — prawo do wywo żenia nas do USA celem s ądzenia tam za ewentualne
przestępstwa.
Zmuszali i zmuszaj ą oni naszych obywateli tj. wojsko i Policj ę do skierowania broni przeciwko w łasnemu
Narodowi Polskiemu, do tego, by stali si ę katami swoich przyjació ł i braci albo też by padli sami z ich rąk.
Wzniecali i wzniecaj ą oni wewnętrzną rebelię wśród nas i starali się nasłać na naszych mieszka ńców, bezlitosnych,
obcych ludzi, nie przynale żących do naszej cywilizacji ani do Narodu Polskiego.
Tymi działaniami rządy ostatnich kilkudziesi ęciu lat w Polsce, zrzekły się opieki nad Narodem Polskim i nie
gwarantuj ą nam ochrony, ani respektowania i egzekwowania naszych praw. Jeste śmy wyj ęci spod ich opieki i
rozpoczęli wojnę przeciwko nam. Spl ądrowali i rozkradli nasz maj ątek narodowy, przej ęli za bezcen nasze fabryki i
nasze banki, podst ępnie zgładzili rzesze Polaków a kolejne miliony Polaków wys łali w nowoczesny jasyr na
emigracj ę.
W każdej fazie naszego uciemi ężenia prosiliśmy i żądaliśmy naprawienia krzywd. Jedyn ą odpowiedzią na nasze
petycje były zwykle ponowne krzywdy. Jawne i ukryte żydowskie rządy w Polsce, zarz ądzaj ące Polsk ą od 1926
roku do początku Drugiej Wojny Światowej i po Drugiej Wojnie Światowej, a szczególnie te po 1989 roku, których
tyrański charakter wyst ąpił wyraźnie poprzez każdy z tych aktów które wyda ły, nie godne są, by nadal rz ądziły
naszym wolnym Narodem Polskim, nie s ą godne aby nas reprezentowa ły.
Żydzi nie mogą skarżyć się, iż nie zwracali śmy się do nich. Uprzedzali śmy ich raz po raz o tym, że poprzez ich
ustawodawstwo i s ądownictwo próbuj ą w sposób nieuzasadniony rozci ągnąć swą władzę na Polskę.
Przypominaliśmy im o okolicznościach, jakie powoduj ą, że my Polacy musimy z naszego rdzennego kraju czyli z
Polski wyjeżdżać na przymusową emigracj ę, gdyż w praktyce nie pozwalaj ą nam Polakom tutaj pracować ani
podejmować działalności gospodarczej. Wołaliśmy do nich i do ich sądów o sprawiedliwo ść, zaklinaliśmy ich na
węzły nieszczęśliwego dla Polaków z Żydami współżycia. Żydzi nie chcieli nigdy pami ętać o tym, że są w Polsce
tylko gośćmi.
Fałszywie i kłamliwie nas obmawiali na forum mi ędzynarodowym i czyni ą tak do teraz.
Nawoływali śmy do nich o odej ście z rządów, nawoływali śmy do nich, by si ę nawrócili, by pot ępili swe zbrodnie i
nieprawości dokonane przez Żydów na Narodzie Polskim, które nieuchronnie musz ą przerwać istniejący między
nami związek i stosunki wzajemne. Jednak że oni również głusi byli na głos sprawiedliwości. Dlatego musimy
pogodzić się z konieczno ścią naszego odseparowania si ę od nich i traktowania ich podobnie jak pozosta łe ludy:
jako wrogów w czasie wojny, a przyjació ł w czasie pokoju.
Nie bierzemy odpowiedzialno ści prawnej, moralnej, finansowej ani materialnej za zaci ągnięte rzekomo w imieniu
Narodu polskiego czy pa ństwa polskiego d ługi przez żydowskie elity rządzące w Polsce. Jest faktem historycznym
i niezaprzeczalnym, że Polska w ostatnich dziesi ęcioleciach była pod okupacj ą żydowską, stąd za długi te
odpowiadaj ą tylko i wyłącznie Żydzi, a nie Naród Polski. Zrewidowane zostan ą wszelkie umowy zawarte przez
dotychczasowe rz ądy z organizacjami w tym mi ędzynarodowymi, firmami, pa ństwami, w szczególności z
państwem Izrael. Anulujemy wszelkie umowy które nie s ą znane ani ujawnione Narodowi Polskiemu.
W związku z powyższym, My, Członkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Spo łecznego Komitetu
Konstytucyjnego, Suwereni - odwo łuj ąc się do Najwyższego S ędziego Świata, uroczy ście ogłaszamy i
oświadczamy w imieniu wszystkich ludzi dobrej woli, w imieniu i w interesie Suwerenów Pa ństwa Polskiego, że
jako Naród Polski mamy s łuszne prawo być wolnym i niepodleg łym państwem oraz mamy prawo do wybrania

Str. 3 z 4
Adres Komitetu: Teresa Garland TRSNP SKK,

, https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO
SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY
nowego rządu narodowego Polaków, rz ądu który zagwarantuje nam ochron ę Praw Człowieka przez legaln ą władzę,
aby Naród Polski nie był zmuszony szuka ć w buncie ostatecznego ratunku przeciwko tyrani i uciskowi.
Ogłaszamy że Państwo Polskie zwolnione jest ze wszelkich zobowi ązań finansowych i materialnych zawartych
przez dotychczasowe okupacyjne rz ądy żydowskie podszywaj ące się pod polski rząd.
Polska jako wolny i niepodleg ły kraj. Mamy pełne prawo do utworzenia naszego polskiego rz ądu narodowego,
przeprowadzenia nowych wyborów, zawierania pokoju, wst ępowania w sojusze, nawiązywania stosunków
handlowych i czynienia wszystkiego, do czego maj ą prawo państwa niezależne. Maj ąc niezłomną wiarę w pomoc
Bożej Opatrzno ści Deklarujemy Polsk ę państwem neutralnym.
Lista sygnatariuszy:
Teresa Garland - Zaprzysi ężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego —
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, Tel.'
— Zaprzysiężony Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego — Spo łecznego
Komitetu Konstytucyjnego
— Zaprzysiężony Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego — Spo łecznego Komitetu
Konstytucyjnego
- Zaprzysiężony Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego — Spo łecznego
Komitetu Konstytucyjnego
— Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego — Spo łecznego Komitetu
Konstytucyjnego
— Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego — Spo łecznego
Komitetu Konstytucyjnego
— Prezes Stowarzyszenia Lex Naturalis
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