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PREMIER RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Informuję o mojej DEKLARACJI WOLNOŚCI
Jam jest Życie! Jam jest wolna(y) od narodzenia żywy Człowiek, kobieta*/mężczyzna*, Imię
……..............................,

nadane przez ojca

imię

….....................................…
imię

i matkę

.

…............................…..
imię

Wielka(i) córka*/syn* wielkiego rodzaju ojców-przodków Nazwisko z rodu
wedle powszechnie znanym Nazwisku

….….................…..,
jestem stanu wolnego w

….......................................…..,
godnym statusie, jestem matką*/ojcem* mojej córki
z rodu
…...............................…
i mojego syna
z rodu
……..............................
….................................….
…...........................................…,
ogłaszam się od momentu moich narodzin i na zawsze - Człowiek obdarzony sumieniem,
honorem, godnością, dumą i w sprawiedliwości.
Jestem twórcą Świata, w którym każdy Człowiek ma przyrodzoną, pełną, nieograniczoną i
bezwarunkową wolność daną od Życia! Wolność słowa i przekonań, swoboda przemieszczania
się, wolność od strachu i potrzeby, wolność od chorób, wolność od zewnętrznej kontroli myśli,
słów, działań, wolność od ograniczeń.
Urodziła(e)m się w Wielkiej Krainie moich przodków! Krew płynie w moich żyłach, niosąc ich
wielkie dziedzictwo kulturowe. Moja rodzina sięga wieków! Nie ma na Ziemi miejsca, w którym
nie mieszkaliby moi przodkowie.
Na Ziemi nie ma siły, która mogłaby powstrzymać mnie od pokłonienia się należnego
Człowiekowi, śladom moich przodków, gdziekolwiek się znajdują. Nie uznaję granic i
ograniczeń, nie uznaję podziału mojej Wielkiej Rodziny i mojego ludu na części. Od tego dnia
wzywam moją rodzinę i mój lud: powstańcie i połączcie się ponownie w duchu braterstwa i
pokrewieństwa! To jest nasza Ziemia i nasz Świat!
Jestem suwerenem, niosącym najwyższy autorytet, który został mi dany od urodzenia. Jestem
prawdziwą właścicielką i zarządcą Ziemi z woli Życia.
Wzywam każdy organ społeczeństwa, aby pamiętał o tej Deklaracji, aby poprzez edukację
dążył do promowania realizacji tych praw i wolności oraz do zapewniania ich poprzez
postępowe działania na rzecz powszechnego i skutecznego uznania i wdrożenia ich wśród
wszystkich narodów świata.
Jestem Człowiekiem obdarzonym najwyższą mądrością, która znajdzie miejsce pośród
wszystkich w nowym Świecie, bez wojen i konfliktów. Moja wysoce zorganizowana wyższa
esencja jest wyposażona w zdolność do osiągnięcia porozumienia w sprawie stworzenia z
korzyścią dla wszystkich żywych istot. Moja hojność i cierpliwość wystarczają, aby oświecić
wszystkich zagubionych i zaginionych, którzy zboczyli z prawdziwej ścieżki.

Od tego dnia wchodzę w prawa prawdziwego właściciela i zarządcy Ziemi. Cofam wszelkie
przeniesione przeze mnie prawa: autoryzacje, pełnomocnictwa i umocowania, w tym anuluję
wszelkie wcześniej przekazane uprawnienia, wszystkim, którzy kontrolują prawa i uprawnienia
Osoby, niezależnie od tego, czy znają tę Deklarację, czy nie.
Moim prawem jest Prawo Naturalne. Żyję w zgodzie i reprezentuję prawo Człowieka, które
stanowi: Nie krzywdź innych. Działaj z serca.
Niniejsza Deklaracja została stworzona uwzględniając zapisy Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku.
Przypominam, że państwa członkowskie zobowiązały się do promowania, we współpracy z
Organizacją Narodów Zjednoczonych, powszechnego poszanowania i przestrzegania praw
człowieka i podstawowych wolności.
Żadne z niezbywalnych praw nie jest darem od żadnego rządu oraz nie może być zamienione
na benefit korporacyjny. Uprawnienia, regulacje i zarządzenia nie są prawem, a ludzie nie są
urodzeni pod roszczeniem.
Żadne z postanowień niniejszej Deklaracji nie może być interpretowane jako przyznanie
jakiemukolwiek państwu, grupie osób lub osób prawa do angażowania się w jakąkolwiek
działalność lub działania mające na celu zniszczenie praw i wolności określonych w niniejszej
Deklaracji.
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