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~ Człowiek ~ Zwierzchnik władzy ~ Władza zwierzchnia ~
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List otwarty

Działając  dla  dobra  i  w  interesie  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  imieniu  suwerena  –  Narodu  Polskiego  –
ostatecznego decydenta w sprawach państwa – zwierzchnika władzy na podstawie Prawa Naturalnego wzywam
wszystkich przedstawicieli mediów nazywanych „ NIEZALEŻNYMI ” do:

1. Obowiązkowego  informowania  o  nowym  legalnym  i  obowiązującym  prawie  w  RP  wydanym  w
interesie Polek i Polaków przez Tadeusza Cichockiego dostępnego: http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm
(pliki oznaczone na czerwono), którego legalności do dnia dzisiejszego jeszcze nikt nie podważył.

2. Publicznego  wyjaśnienia  dlaczego  informacje  na  temat  Dekretów  Zwierzchnika  władzy  w  RP są
przemilczane, ośmieszane oraz ignorowane przez tzw. dziennikarzy mediów alternatywnych pomimo
prośby w Wypowiedzenie posłuszeństwa organom państwa 02.04.2015 cyt.:
-  „WAŻNE!!!  Powodzenie  ostatniej  szansy  na  pokojowe  przemiany w  naszej  Ojczyźnie,  jaką  jest
wypowiedzenie  posłuszeństwa  wszystkim nielegalnie  funkcjonującym organom w państwie  zależeć
będzie od szybkiego przekazania niniejszego dekretu suwerena RP do jak największej liczby Polaków i
ich POWSZECHNEGO (!!!) zastosowania się do jego treści. Proszę, więc o pomoc w maksymalnym
jego rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami oraz wdrażanie jego wszystkich zapisów.” 

3. Wezwać wszystkich  do przeprowadzenia  rzetelnej  i  merytorycznej  debaty publicznej  o  korzyściach
wynikających z formalnego wypowiedzenia posłuszeństwa administracji okupanta i pracy wykonanej
przez Tadeusza Cichockiego.

4. Jako Zwierzchnik władzy w ramach rzetelności dziennikarskiej i ludzkiej odpowiedzialności domagamy
się jawnej debaty publicznej na temat odzyskania niepodległości przez wypowiedzenie posłuszeństwa 

Pełnomocnictwo dostępne publicznie: https://www.zawodowy-polak.pl/KC-Deklaracja_30.03.2021r.pdf

List otwarty dostępny jest:  https://www.zawodowy-polak.pl/KC-List_Otwarty_20.04.2021r.pdf 
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Do wiadomości:

– Polki i Polacy przedstawiciele suwerena w RP – Władza zwierzchnia

– Media, organizacje, firmy, stowarzyszenia 

Strona 1 z 1

mailto:krzysztof-chudek@wp.pl
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf
https://www.zawodowy-polak.pl/KC-List_Otwarty_20.04.2021r.pdf
https://www.zawodowy-polak.pl/KC-Deklaracja_30.03.2021r.pdf
http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm
mailto:kc@zawodowy-polak.pl

