RYS PROGRAMU WYBORCÓW–rząd narodowy dla III RP! My Polki i Polacy, katolicy i wyborcy III RP- módlmy się i aktywizujmy (i nie zakłócając
porządku publicznego)-ratujmy Ojczyznę i Naród Polski. Objaśnienie:np. taki odnośnik [9]-dotyczy niniejszego pisma.
A. TAK JEST TERAZ [15;21;22;23;24;25;26;27].
1 Obecna demokracja, fałszywa-wynika z wolności słowa tylko do globalizacji świata i innych nacisków globalistów, nadzorujących partie traktatowe,
polskie „władze”, zniewolony, samobójczo głosujący elektorat(milczący elektorat-także szkodzi).
B. TAK BYD POWINNO(aby centra decyzyjne były w III RP) *16;17+.
2 Wolne wybory powszechne w III RP, realizowane z pomocą PNW*9+inne+. Naród Polski suwerenem a wyborcy upodmiotowieni są gospodarzem debat
realizowanych w trakcie kampanii wyborczej, reprezentują ich rzecznicy, wytypowani przez PNW. Ugrupowania ubiegające się o sprawowanie władzy
lokalnej lub nad całą Polską-składają oferty programowe. Prowadzone są publiczne rozmowy bez cenzury poprawności politycznej. Wewnątrz PNW
sondowane jest uznanie wyborców dla programów i polityków, publikowana jest lista rankingowa.
3 PNW łączmy z wizją bł. Jana Pawła II i Ojca Świętego Benedykta XVI-tam gdzie jest Bóg jest przyszłośd. Tam suwerenami: Naród Polski i III RP, a UE to
Europa suwerennych paostw narodowych, wolnych od czyichkolwiek nacisków a zwłaszcza wolnych od przemocy globalistów. Prawdziwa demokracja
sprzyja ewangelizacji. Kto demoralizuje nas i niszczy naszą wiarę, i Kościół Katolicki-niszczy także III RP.
4 Życie potwierdziło, że Prezydent III RP śp. Lech Kaczyoski i PiS weszli do UE traktatowej aby mimo to bronid suwerennego bytu Polski. Dlatego oczekujmy,
że PiS i Solidarna Polska uznają niniejszą inicjatywę i zrzucą „skóry” partii traktatowych, i będą oparciem organizacyjnym dla ruchu PNW.
C.

POZNAJMY RZECZYWISTOŚD*SPOWODUJMY ABY POWSTAŁA W SEJMIE I SENACIE PRONARODOWA WIĘKSZOŚD DLA REFORM W III RP.
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Lider AW i łącznicy AW około stu osobowego gremium wyborców*8 do 13+-omawiają cały program PNW, kompletują niżej przywołane i inne
wiarygodne źródła informacji; kompletują też skład lektorów. Następuje czytanie z dwu, trzy-krotną wymianą tekstów. Na forum tego gremium
wyborców lektorzy i dyskutanci szkicują bez cenzury poprawności politycznej-ogólny obraz rzeczywistości.
My Polki i Polacy , katolicy, wyborcy i podatnicy realizujmy masowo np. około dwugodzinne pikiety(módlmy się i domagajmy): a)aby Kościół
Katolicki uwolnił się od nacisku globalistów i stosownie do potrzeb informował laikat o zagrożeniach; b)żądajmy aby posłowie i senatorowie
uchwalili pronarodowy program III RP zbieżny z wizją PNW.
LISTA POPARCIA – POLSKA MUSI BYD SUWERENNA (druk jak dla Sejmu). Zbieramy podpisy na obszarze diecezji (i po uprzednim uzgodnieniu) –
całośd jednorazowo przekazujemy na Jasną Górę do Matki Bożej Królowej Polski (czas do 31.03.2012r.).

6 Szkic projektu PNW służy do opracowania broszury(dla młodzieży i dorosłych), ukazującej PNW w świetle potrzeb edukacyjnych i efektów
wdrożeniowych. Władze III RP dostosują funkcjonowanie paostwa do potrzeb PNW.
D. PRAWDZIWA DEMOKRACJA JEST NAJLEPSZA.
7 Kiedy PNW osiągnie stosowną liczebnośd, wówczas wyborcy RAW(lub tylko same sejmiki opiniodawcze) będą mogły w ramach przyjętych zasad
konstytucyjnych-wybierad i odwoływad Prezydenta III RP będącego także Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych *17+.
8 Aby okraśd, trzeba uśpid gospodarza-tak jest z III RP. Dlatego PNW jest pożądanym programem innowacyjnym powszechnego uświadamiania wyborcom,
że są podmiotem paostwa. Każdy wyborca powinien łączyd pomyślnośd rodziny,otoczenia i własną z pomyślnością III RP a także szanowad polityków
ofiarnie służących Narodowi i paostwu i reagowad na patologie; na płaszczyźnie wyborczej powinien zachowad się jak gospodarz dużego areału
zatrudniający np. agronoma by osiągnąd wyższe plony. Natomiast Ty wyborco nie głosuj już więcej samobójczo ale konsoliduj się w ruchu PNW i ratuj III
RP.
9 Trwale konsolidujmy się na płaszczyźnie wyborczej poza nawą paostwa, wokół wspólnej wizji III RP. Czyomy to w naszym życiu prywatnym, oddolnie i
honorowo, i w ramach obowiązków-powinności wyborcy-w ruchu: PATRIOTYCZNY NURT WYBORCÓW(PNW). W III RP będzie funkcjonowało(nie mniej i nie
więcej)tylko 460 jednomandatowych okręgów wyborczych(jow)dla Sejmu (www.jow.pl). I tyle samo ukształtuje się oddolnie Rejonów Aktywności
Wyborców(RAW)*wyjaśnijmy też, że jow dla Senatu jest 4,6xliczebniejszy, dlatego ta Izba jest dostępniejsza dla bogatych+. W PNW będzie funkcjonowad
robocze źródło informacji o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Każdy RAW zostanie zsynchronizowany z Polską poprzez rodzime województwo. W centrum
RAW funkcjonowad będzie niezależny 50-cio osobowy sejmik opiniodawczy obraduje on np. raz w miesiącu, w czasie wolnym od pracy i wydaje na
„gorąco” bezpłatny „Terminarz”(np.1 ark.A3),który otrzyma każde mikro środowisko wyborców *11+ rodzimego RAW. Poprawne funkcjonowanie PNW
zapewni jego elektoratowi spójne głosowanie w tajnych wyborach powszechnych i wyłonienie pronarodowej większości sejmowej(przy stosownej
liczebności tego elektoratu).
10 PNW jest dobrą formą solidarności bo opartą na wspólnocie interesów wyborców i patriotyzmie; i tak jak pouczał bł. Jan Paweł II-„jedni drugich
brzemiona noście”-wyżej umotywowani wyborcy pełniąc funkcje łącznika AW a zwłaszcza lidera AW-aktywizują się na rzecz ogółu. Tutaj nie płacimy
składek członkowskich (brak pieniędzy nie ogranicza ludziom dostępu do tej aktywności). Liderzy AW oraz łącznicy AW i inni aktywiści-funkcjonują
honorowo. Władze lokalne powinny zabezpieczyd potrzeby lokalowe nieodpłatnie. Inne uznane(tylko niezbędne)koszty, pokrywane będą z wolnych
datków lokalnej, lepiej sytuowanej ludności. Obsługa PNW realizowana będzie przez miejscowe stowarzyszenie non profit. Nadwyżki bilansowe sejmików
mogą, np. zasilad pronarodową fundację ogólnopolską działającą na rzecz stowarzyszeo rodziców mających dzieci i niskie dochody.
RAW [9] - 3 poziomy aktywności.
III *14+
11 Poziom I. Polka Polak uczestniczy w PNW, kiedy współtworzy około 10-cio osobowe mikro środowisko
II *12+
wyborców(rodzina, sąsiedzi, bezpartyjni, partyjni),które wybiera i wspomaga w razie potrzeby-umotywowanego
I
I *11+
patriotycznie, bezpartyjnego aktywnego wyborcę(AW), pełniącego m.in. rolę łącznika z roboczym źródłem informacji.
12 Poziom II. AW z najbliższego otoczenia współtworzą 10-cio osobową grupę i wybierają z własnego grona lidera AW. Jedyną formalnością dla tych dwóch
poziomów aktywności jest wystawienie identyfikatora na poniższym właściwym druku(każdy wyborca wpisuje się lub wykreśla osobiście): wyborcy
mikrośrodowiska wystawiają identyfikator dla łącznika AW a łącznicy AW dla lidera AW.
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IDENTYFIKATOR BEZPARTYJNEGO- ŁĄCZNIKA AW
Dla……………………………............................................................................
:………………………………………………….......................

IDENTYFIKATOR LIDERA AW
Dla……………………………............................................................................
:………………………………………………….......................

nazwisko i imię, adres, zgoda – data podpis własnoręczny

nazwisko i imię, adres, zgoda – data podpis własnoręczny

Mikro środowisko wyborców – wpisad się własnoręcznie:
wpisanie się wyborcy

rezygnacja – podpis,
data

Grupa Łączników AW – wpisad się własnoręcznie:
Lp
wpisanie się łącznika AW

rezygnacja, podpis,
data

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

miejscowośd, data, czytelny podpis lidera AW
miejscowośd, data, czytelny podpis prac. Sejmiku RAW, pieczęd
14 Celem konsolidacji naszej w ruchu PNW poziom I i II, jest realizacją zadao *5+ a po opracowaniu broszury *6+ i przystosowaniu paostwa do
funkcjonowania PNW, wtedy będą organizowane sejmiki opiniodawcze i funkcjonowanie RAW.
SZANOWNI PAOSTWO, POLKI I POLACY – WYBORCY III RP!
15 Globaliści-światowa finansjera władająca pieniądzem w UE i np. w USA, stosująca dyktat *18;19;20+ wobec paostw narodowych, dąży do ich likwidacji;
dąży także do likwidacji Kościoła Katolickiego.
Dlatego za plecami tych, których wybieramy w III RP stoi postkomunistyczna i inna agentura globalistów. Steruje ona wyborami powszechnymi i
życiem Polski, i realizuje program: deregulacja-upadek-likwidacja III RP i niszczenie Narodu Polskiego *30+. Żelaznym dowodem na to jest arcygroźny kryzys
demograficzny, kreowany budżetem paostwa; zadłużenie ZUS-ponad dwa biliony zł; wyprowadzenie z III RP-NBP z kontem 130 mld $ USA [32]; i wiele, wiele
innych-sytuacja jest zła.
16 Uczestniczmy masowo w innowacyjnym ruchu PNW, bo jest to sposób na umocnienie demokracji parlamentarnej i obronę, umacnianie i rozwijanie III RP.
Wówczas odrzucimy relatywizm *29+ i będziemy powodowad wzrost mocy paostwa w życiu wewnętrznym i na arenie międzynarodowej a w razie potrzeby
będziemy mogli nawet wdrożyd walutę zastępczą(o czym mówił prof. Artur Śliwioski). Ewentualne skutki utraty polskiej suwerenności nie porównujmy do
stanu USA ale np. do Ukrainy czasów stalinowskich bo możemy i doświadczyd podobnego zamordyzmu, biedy, nędzy i wielkiego głodu. Dlatego ratujmy
suwerennośd, budżet, gospodarkę. A więc kto ma niniejsze pismo niech formuje stuosobowe gremium z liderem AW na czele i aktywizuje się.
17 Konstytucja III RP Art.4 stanowi: „1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2.Naród sprawuje władzę przez swoich
przedstawicieli lub bezpośrednio.” W duchu tego prawa, o treści i o wszystkich zmianach Konstytucji III RP decyduje wyłącznie Naród Polski w powszechnym
referendum. Musi też nastąpid naprawa innych ustaw ustrojowych powodujących, że to nie agentura globalistów czy inni, ale my wyborcy III RP,
dominujemy na płaszczyźnie wyborczej nad politykami. Także musi byd możliwośd aby w trakcie kadencji w szczególnych okolicznościach, wyborcy mogli
odwoład swojego przedstawiciela w Sejmie i wybrad nowego posła. W ten sposób będziemy dominowad nad Sejmem ustawodawczym-najważniejszym
członem trójdzielnej władzy III RP. Poprzez Sejm będziemy reagowad na władzę wykonawczą i sądowniczą, uzyskując w taki sposób wpływ na bieg życia
Polski (możemy też reagowad poprzez referendum czy wystąpienia publiczne).
ŹRÓDŁA INFORMACJI (skrót: N.Dz. – Nasz Dziennik)
18 Prof.Roberto de Matei – Europejski reżim technokratów (N.Dz. z 19-20.11.2011r.)
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26 Prof. Krystyna Pawłowicz – Unia tworzy paostwo bez podstawy prawnej (N. Dz. z 27.03.2008 r.).
27 Prof. Krystyna Pawłowicz – Posłowie oddali kompetencje rządowi (N. Dz. z 25.08.2009 r.).
28 Mariusz Bober – Tea Party rzuca wyzwanie elitom (N. Dz. z 08.10.2010 r.).
29 Ks. kard. Zenon Grocholewskiego - Katoliku nie chowaj głowy w piasek (N. Dz. z 11-12.12.2010 r.).
30 Jan Łopuszaoski – 15 milionów Polaków (N. Dz. z 20.04.2011 r.).
31 Informacja ŁSPAP (N. Dz. z 07.01.2011 r. s.8) – dotyczy ważnego oświadczenia w 112 Kongresie USA
32 Prof. Krystyna Pawłowicz – Unijny suweren nad Polską (N. Dz. z 04.2011 r.).
33 Przykłady pozytywnych działao w USA *28 i 31+.
Kiedy ożywi się Naród Polski by bronid swej suwerenności i III RP, wtedy wyłonią się przywódcy i staną na czele tej inicjatywy a tymczasem podpisuje się
tylko pomysłodawca PNW. Stanisław Paszko, ul. Kołobrzeska 56E/13 Gdaosk. Prawa autorskie zastrzeżone. Gdaosk, grudzieo 2011roku

