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My, Leh XI Wojciech Edward I z Dynastii Leszczyńskich, z Bożej łaski Król Elekt Polski-Lehii 

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Le[c]hitów, Sarmatów, Wenedów, Wandalów; Wielki 

Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, 

Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski, Łużycki, Wenedyjski, Wielecki, Miśnieński, Milicki, Lutycki, 

Wielecki, Obotrycki; Książę Lotaryngii i Barrois, Książę Bari i Rossano; Pan i Dziedzic Lehii, Rusi, Ziemi 

Sambijskiej (Królewieckiej), Połabia, etc., etc., Protektor: Słowiańszczyzny (szczególnie Moraw), Królestwa 

Francji, Księstwa Lotaryngii i Bar, Księstwa Bari i Rosano, Księstwa Toskanii, Księstwa Nowogrodzkiego, 

Wyspy Gotlandia, Królestwa Nowa Francja – Indiana (część USA - Wielka Luizjana oraz część Kanady - 

Quebec), Królestwa Merina (Madagaskaru) oraz Królestwa Jerozolimskiego, wszem wobec i każdemu z osobna, 

komu to wiedzieć należy, osobliwie Wielebnym w Bogu, Jaśnie Wielmożnym, Wielmożnym, Szlachetnie 

Urodzonym, Senatorom, Dygnitarzom, Urzędnikom i wszystkiemu Rycerstwu, tudzież Hetmanom, 

Regimentarzom, etc., Uprzejmie i Wiernie Nam asystującym z Bożą Łaską Królewską, ale też wszystkim 

szlachetnym Polakom - Lehitom, którym los Ojczyzny i Dobro Świata leży na sercu, niniejszym wydajemy 

następujący Komunikat, o charakterze hipotezy:     
        

Czcigodni Radcowie, Urzędnicy Królestwa Polskiego! 

Czcigodni Poddani!  

Rodacy! 

Analizując obecną sytuację rodzi się podstawowe pytanie: czy Covid'19 to choroba, czy broń biologiczna? 

 

W wielu krajach, będących pod kontrolą masonerii światowej, rządzący umówili się, że Covid’19 to groźna, 

śmiertelna choroba, podczas gdy tajemnicą Poliszynela jest, że jest to stosunkowo niegroźna broń 

biologiczna, wyprodukowana w kooperacji USA-China, jako sztuczny koronawirus, wywołujący odpowiednik 

ostrej grypy, atakujący drogi oddechowe człowieka.  

Masońskie - satanistyczne "rządy", poszczególnych państw, szybko zamieniono na Sonderkommanda (rządy 

specjalnego przeznaczenia), które na tę stosunkowo niegroźną broń biologiczną, aplikują, jako niby 
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antidotum (szczepionka nie jest lekarstwem), zastrzyki genetycznie modyfikujące człowieka, wmawiając, że 

jest to szczepionka na koronawirusa „Covid’19”.  

 

Wmówiono jednocześnie społeczeństwom, że na tego sztucznego koronawirusa nie ma skutecznego 

lekarstwa!  

 

Jak się zdaje, zastosowana broń biologiczna "Covid'19", miała na celu zastosowanie, w następstwie jej 

użycia i wywołania sztucznego strachu, bardzo groźnej broni genetycznej, zmieniającej człowieka w mutanta 

o zmienionym genotypie w fenotyp.  

 

Zmiana genotypu człowieka, poprzez zastrzyk genetycznie modyfikujący, zwany „szczepiuonką” oznacza w 

praktyce pozbawienie człowieka cech (właściwości) dziedzicznych i wszczepieniu mu dziczki genetycznej 

innego osobnika. Już nie rodzice, dziadkowie ale całkowicie obcy osobnicy, stają się de facto przodkami 

osoby „zaszczepionej”. 

Oznacza to w praktyce krzyżówkę oryginalnych genów człowieka z genami zawartymi w tzw. „szczepionce”. 

Przerwany zostaje łańcuch genetyczny - genealogiczny danego osobnika, który de facto staje się krzyżówką 

z innym, obcym człowiekiem.  

Jest to in vitro ex post, oznaczające modyfikację genów odziedziczonych przez naturalnych rodziców, poprzez 

wstrzyknięcie genów obcego osobnika.     

 

Kolejne dawki "szczepionki", a de facto zastrzyku genetycznego z kolejnymi genami kolejnego osobnika, 

mają za zadanie oddalać (modyfikować) geny konkretnego „zaszczepionego” osobnika, tak po mieczu, jak po 

kądzieli. 

Już nie naturalni rodzice, ze swoimi genami „chronią” daną osobę, ale geny obce, pozbawiając dodatkowo 

daną osobę cech dziedziczności „po rodzicach”.  

 

Bóg stworzył Człowieka na swój obraz i podobieństwo dając człowiekowi określony genotyp (z 

gr. γένος - ród, pochodzenie + τύπος - odbicie) – zespół genów danego osobnika warunkujących 
jego właściwości dziedziczne) oraz każdemu jego niepowtarzalny kod genetyczny DNA.  
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Cudem natury (zamysłem Bożym) jest przekazywanie sobie przez człowieka, z pokolenia na pokolenie, tak 

genotypu człowieka, jak konkretnego kodu genetycznego rodziców (dziedziczenia cech rodziców)! W ten 

sposób tworzy się genealogia, czyli wywód przodków.  

 

Już na tym etapie Komunikatu, wyraźnie widać, że genealogia (przynależna Słowianom, Lehitom, Sarmatom, 

Polakom, którzy pamiętali o swoich przodkach od wielu pokoleń) konkretnej osoby, poprzez „szczepienia”, 

jest potargana na strzępy. Nie ma ona już żadnej wartości, bo osoba przyjmująca „zastrzyk” nie zna 

pochodzenia wstrzykiwanych jej genów obcego osobnika. Ten osobnik-dawca genów, dla biorącego 

szczepionkę jest anonimowy.  

 

Wywód przodków, osoby przyjmującej zastrzyk genetycznie ją modyfikujący, nie przedstawia prawie żadnej 

wartości, szczególnie w sytuacji, gdy osoba ta, po przyjęciu takiego zastrzyku, stanie się rodzicem.  

Rodzące się dzieci osoby „zaszczepionej” mogą bowiem dziedziczyć cechy osoby zawartej w „szczepionce”, a 

nie naturalnego rodzica.  

Utrudnione też będzie, o ile nie niemożliwe, ustalenie naturalnego rodzica, poprzez badanie DNA.  

 

Od momentu „zaszczepienia” osoby młodej, ustalenie naturalnego ojcostwa (oraz naturalnej matki w 

szczególnych przypadkach), poprzez badanie DNA, będzie praktycznie wykluczone!  

 

Jakie to rodzi konsekwencje? Prosimy pomyśleć!    

 

Osoba, po przyjęciu zastrzyku genetycznie modyfikującego, pochodzi jakby z nieprawego łoża!  

Ma to ogromne znaczenie dla osób młodych, którzy, jako ”zaszczepieni” de facto nie będą znać swoich 

genetycznych rodziców! O ile dla nich samych, może to nie mieć większego znaczenia, to dla ich dzieci już 

tak!    

 

Modyfikacja tego indywidualnego kodu DNA, w Królestwie Polskim jest surowo zabroniona i karana jako 

czyn ludobójczy! Vide Nasz Edykt z 21 listopada A.D.2021 (www.metrykakoronna.org.pl). 
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Rozwijana inżynieria genetyczna najpierw wprowadziła tzw. terapie genowe, by następnie zostać użyta przez 

szaleńców do zamieniania ludzi w istoty zmodyfikowane GMO, w mutantów, którzy z czasem z Człowiekiem 

- zamysłem Bożym - nie będą miały wiele wspólnego. 

 

W Polsce A.D.2021, okupowanej przez Bolszewię – „III RP”, nie chroni się kodu genetycznego DNA 

Polaków! Wręcz przeciwnie!  

Zachęca się do niby szczepień przeciwko "Covid'19", a de facto aplikuje się zastrzyki terapii genowej, 

opartej na modyfikacji kodu genetycznego DNA.   

 

Rząd „III RP“ vel „Sonderkommando Poland im. Józefa Mengele”, zamienił się w dealera zastrzyków 

genowych, pod hasłem „Szczepimy się!”, a de facto "Daj się zmodyfikować - zmutować!". 

Jako Człowiek możesz zachorować na "Covid'19" a nawet umrzeć!  

Jako Zombie nic ci nie grozi. Co najwyżej tracisz swoje jestestwo - swoje człowieczeństwo! 

 

Podobnie jak dealerzy narkotykowi, "mengeliści" pojawiają się na koncertach celebrytów, jako tymczasowe 

punkty szczepień - czytaj punkty modyfikacji genowych, oferując "dawki" zastrzyku GMO, niestety o 

nieodwracalnych skutkach.  

Taka "szczepionka" może przestać działać przeciwko "Covid'19" ale spustoszeń jakich dokona w łańcuchu 

DNA nie da się odwrócić.  

A kolejne dawki będą jeszcze bardziej destrukcyjne! Mutant będzie coraz mniej przypominał Człowieka.  

 

Pojawią się ludzie i mutanty! Już się pojawili! 

 

Wywoła to wojnę mutantów z ludźmi. I być może o to tu chodzi! 

 

Szatan nie chce więcej widzieć na Ziemi ludzi stworzonych na obraz i podobieństwo Boga!   

Mają pozostać na Ziemi ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Szatana! 
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Zmienione DNA konkretnego człowieka, zmienia tego człowieka w sposób nieodwracalny, czyniąc z niego 

człowieka GMO (genetycznie zmodyfikowanego mutanta). 

 

Poprawianie Boga zawsze kończyło się tragicznie!  

Tak też będzie tym razem. 

 

Ostrzegajmy młodych ludzi przed dealerką zastrzyków genetycznie ich modyfikujących. Bardziej groźnych od 

zastrzyków narkotyków.  

Po zastrzyku GMO nie można udać się na odwyk. Jest się nieodwracalnie innym człowiekiem.  

 

Zapewne z czasem wprowadzi się "wywabianie" zastrzyków, jak niwelowanie tatuaży, ale jest to niemożliwe, 

jak uraz rdzenia kręgowego. 

 

Zastrzyki genetycznie modyfikujące człowieka, czynią z ludzi poddających się tej "terapii" kalekami na całe 

życie. Są to ludzie na duchowych wózkach inwalidzkich! 

 

Co więc robić? 
Jak najszybciej trzeba odsunąć od władzy szaleńców: „Sonderkommando Poland”!  

 

Już prawie połowa Polaków jest mutantami GMO, a w demokracji bolszewickiej, to oni, mając powyżej 50% 

głosów będą decydowali o świadomej mniejszości Polaków, nie zmodyfikowanych genetycznie! 

 

Na początku będzie to sekowanie „niezaszczepionych”. Potem zmuszanie do szczepień. Na końcu, 

„niezaszczepieni” trafią do pieca! 

 

Dlatego, tylko Królestwo Polskie-Lehii jest szansą ocalenia świadomych Polaków!  

Twórzmy, póki czas, ruch samoobrony w ramach Królestwa Polskiego-Lehii! 
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Z poważaniem,  
 

Sursum Corda! 

Victoria in Jesu Christo! 

Dano  26 lipca A.D.2021 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w Szóstym Roku Naszego Panowania.     

 Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae-Lehiae 
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WPIS Nr 48/07/2021  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 26 lipca A.D.2021 
www.metrykakoronna.org.pl  

   

   
 

www.sejmwalny.org.pl  

 

                        www.królpolski.org.pl   
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A.D.2020 - A.D.2033 

Lata Łokietkowe  

Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego 

 

 
222000   ssstttyyyccczzznnniiiaaa   AAA...DDD...111333222000   –––   KKKooorrrooonnnaaaccc jjjaaa   WWWłłłaaadddyyysssłłłaaawwwaaa   ŁŁŁoookkkiiieeetttkkkaaa   nnnaaa   KKKrrróóólllaaa   PPPooolll ssskkkiii   

pppooo   111888222   lllaaatttaaaccchhh   tttzzzwww...   rrrooozzzbbbiii ccc iiiaaa   dddzzziiieee lllnnniiicccooowwweeegggooo...      

   

   

http://www.królpolski.org.pl/
mailto:krol.wojciech.edward@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow


 

 
 

 

 

 
Komunikat królewski z dnia 26 lipca A.D.2021  

  www.królpolski.org.pl  e-mail: korona.krolestwa.polskiego@gmail.com    Korona Królestwa Polskiego 

X 

 

A.D.2021 

Rok Leha X Dzielnego  

   

1100 rocznica śmierci Leha X (921-2021) 
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