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Umowa społeczna jest środkiem do dobra ogółu i jest uzasadniona tylko wtedy, 

kiedy przynosi powszechne korzyści. W głównym dziele Rousseau Umowa 
społeczna chodzi o ludzi wyzyskiwanych i gnębionych przez szlachtę, przez 

arystokrację w ustroju monarchicznym.  

 

Tradycje i zasady społeczne epoki absolutyzmu, zniewalającej ludy w interesie 
klas pasożytniczych były dla większości piekłem na ziemi!! 

 

Jean-Jacques Rousseau proponował uwolnić ludzi w akcie nowej umowy 
społecznej potwierdzonej wolą narodu. On proponował zerwać wszystkie 

dotychczasowe zobowiązania, umowy, zależności, dając obywatelom naturalną, 

pierwotną wolność - suwerenność myślenia, działania i posiadania. 

 
Rousseau widział w umowie społecznej zobowiązanie ludzi wobec ludzi i 

nazywał wektor wypadkowy woli ludzi - ogólną wolą narodu - "volonté 

générale" warunkującą suwerenność narodową. 

 
Krótko mówiąc chciał on przez ogólne porozumienie narodu w akcie volonté 

générale zlikwidować struktury państwowe.  
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Sprowadzić państwo do fundamentów, nowoczesnego "ground zero", ale bez 

gwałtu, tylko na drodze biurokratycznych rozporządzeń. Aktualnie tak postępują 
biurokraci w Unii, wobec narodów, ale bez demokratycznej legitymacji, czyli 

nielegalnie. 

 
W Polsce od roku 1988 neoliberalizm i wrogowie Polski wewnętrzni i 

zewnętrzni, wymusili odrzucenie umowy społecznej, czyli coraz więcej ludzi 

klepie biedę na korzyść warstwy cwaniaków, przestępców i kolaborantów.  

 
W dobie rozwoju błyskawicznej komunikacji internetowej, możemy łatwo 

uwidocznić i zweryfikować w referendach ogólnopolskich absolutną wolę 

narodu i ustanowić wspólnie nową umowę społeczną na zasadzie podziału 
władzy opartego o ustrój demokracji bezpośredniej. 

 

Współczesny trójpodział władzy i parlamentaryzm, oparty o idee Charles-

Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu imituje i realizuje 

prawa dżungli. Grupy u władzy argumentują często, że Naród nie jest w 

stanie podejmować skomplikowanych decyzji. Ale skomplikowane decyzje 

powstają tylko wtedy, gdy brakuje informacji, gdy się chce innych okradać, gdy 
się lud okłamuje i wykorzystuje.  

 

Dla Narodu, dla woli narodu - nie ma skomplikowanych decyzji, wszystko jest 

bezpośrednie i proste. 
 

Trójpodział władzy - znamy zresztą z przykrych doświadczeń historycznych od 

tysiąca lat. Został on dziesiątki tysięcy razy narzucony, wymuszony, często z 
tragicznymi konsekwencjami w wielu systemach ostatnio w monarchicznym, 

republikańskim, kapitalistycznym i komunistycznym. 

 

Dzisiaj skorumpowany, pozorny parlamentaryzm praktykujący prawo dżungli w 
połączeniu z globalnym gospodarzeniem, powoduje gwałtowne wzbogacanie się 

nielicznych, największych złodziei i oszustów na koszt całych narodów.  

Można ten rozbój zmienić w drodze pokojowej jak w Islandii, poprzez NOWĄ 

UMOWĘ SPOŁECZNĄ tak chciał też Jean-Jacques Rousseau. 
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Tylko wola całego narodu może w jednym akcie zlikwidować wszelkie 

wymuszone zobowiązania i przejąć kontrolę w kraju. Ustrój, który buduje na 

Woli Narodu nazywa się Demokracją Bezpośrednią. 



Popieram, jako Obywatel Polski w bezpośrednim akcie Woli Narodu Polskiego 

"volonté générale" wystąpienie z Unii Europejskiej, NATO i od wszelkich 

zobowiązań i regulacji prawnych, politycznych, bankowych, notarialnych po 14 

października 1988 roku (za wyjątkiem Polsko-Niemieckiego traktatu 

granicznego z 14 listopada 1990 roku między Rzeczpospolitą Polską i Republiką 

Federalną Niemiec, dotyczącego uznania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej). 

Popieram podporządkowanie sądownictwa, władzy ustawodawczej i 

wykonawczej Woli Narodu Polskiego. 

Z aktem Woli Narodu, jeśli zostanie on podpisany przez większość 

uprawnionych do głosowania, czyli przynajmniej przez 15 milionów głosów 

Obywateli Polskich, wykupy bogactw naturalnych, ziemi, gospodarki, 

przemysłu, banków, ubezpieczeń, kultury, lecznictwa, po 14 października 1988 

roku, staną się nieważne.  

Sprzedaż wyżej wymienionych dóbr polskich nastąpiła nielegalnie począwszy od 

roku 1988 - od początków rządu Mieczysława Rakowskiego. Narzucone Polsce 

rządy zdrajców, podszywających się pod polskich patriotów, sprzedawały dobra 

należące do Narodu Polskiego bez prawdziwej legitymacji prawnej do 

wyprzedaży i bez ważnej autoryzacji przez Naród Polski na podstawie oszustw 

politycznych, a następnie wyborczych. 

Stan zerowy Polski, umożliwi Narodowi Polskiemu zbudowanie od podstaw 

Ustroju Demokracji Bezpośredniej opartego na władzy Obywateli Polskich i 

tylko Polskich w większościowych głosowaniach suwerenów w referendach 

miejscowych, lokalnych lub ogólnokrajowych przy pomocy bezpiecznych, 

szybkich i wygodnych narzędzi sieci internetowych i intranetowych. 

Popieram i zgadzam się z przesłaniem mojego podpisu pod tym aktem do 

organów Unii Europejskiej. 
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