DEKLARACJA WSPÓLNYCH CELÓW
z dnia 23 grudnia 2017 roku

Na podstawie międzynarodowego prawa do samostanowienia narodów:
Art. 1. Prawo narodów do samostanowienia (Dz.U.1977.38.167 – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i
Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.)
1. Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status
polityczny
i
swobodnie
zapewniają
swój
rozwój
gospodarczy,
społeczny
i
kulturalny.

2. Wszystkie narody mogą swobodnie rozporządzać dla swoich celów swymi bogactwami i zasobami
naturalnymi bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy
gospodarczej, opartej na zasadzie wzajemnych korzyści, oraz z prawa międzynarodowego. W żadnym
przypadku
nie
można
pozbawiać
narodu
jego
własnych
środków
egzystencji.
3. Państwa Strony niniejszego Paktu, włącznie z Państwami odpowiedzialnymi za administrację terytoriów
niesamodzielnych i terytoriów powierniczych, będą popierały realizację prawa do samostanowienia i będą
szanowały to prawo zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych.

Deklaruję poparcie i wsparcie w celu wspólnego zrealizowania w Polsce koniecznych
nadrzędnych celów:
1.Ustanowienie w Polsce Nowej Konstytucji oraz Nowego Prawa, opartych na fundamencie prawa naturalnego,
zgodnych z Dekalogiem, z zasadą miłości bliźniego, gdzie osoba ludzka będzie miała prymat nad państwem.
2.Przywrócenie Narodowi Polskiemu władzy nad własnym pieniądzem poprzez zmianę systemu monetarnego w
Polsce i likwidację odsetki.
3.Uruchomienie polskich zasobów naturalnych w Polskim Interesie Narodowym, w celu przyspieszenia rozwoju
gospodarczego Polski i wypracowania dywidendy narodowej dla każdego Polaka.
4.Umożliwienie Polakom osiagnięcia najlepszego dobrobytu ekonomicznego poprzez wprowadzenie w Polsce
zasad gospodarczych opartych na Katolickej Nauce Społecznej gdzie najważniejszymi celami ekonomii są Bóg i
człowiek.
W ramach wspólnych działań operacyjnych w dążeniu do realizacji w/w celów, deklaruję swoje wsparcie:
 w akcji promocyjnej i informacyjnej „Deklaracji Wspólnych Celów z dnia 23 grudnia 2017roku”
 w pozyskiwaniu funduszy na realizację celów zawartych w w/w deklaracji
 w pozyskiwaniu ekspertów chętnych do przygotowania programu gospodarczego oraz konkretnych rozwiązań
prawnych i ekonomicznych, w tym do przygotowania konkretnych aktów prawnych i ustaw opartych o prawo
naturalne, koniecznych do przegłosowania w Sejmie w celu realizacji wyżej wymienionych w deklaracji celów.
Spis osób, organizacji oraz fundacji które poprą „Deklarację Wspólnych Celów z dnia 23 grudnia 2017 r.” i w
sposób namacalny będą aktywnie i konkretnie działać,
zostanie opublikowany na stronie:
www.deklaracjawspolnychcelow.wordpresss.com Tam też darczyńcy którzy popierają konieczność realizacji
wymienionych w deklaracji celów będą mogli zapoznać się z tymi organizacjami oraz osobami i będą mogli je
wspierać finansowo.
Teresa Garland, Inicjator i Koordynator Komitetu Sterującego który należy pilnie powołać.
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Nr telefonu ...................................................................................................................................................
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Województwo ...............................................................................................................................................
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Skan wypełnionej deklaracji przesłać na adres: teresagarland1@gmail.com oraz na adres teresagarland@fidespolska.pl
Deklarację można ściagnąć ze strony: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/12/23/poprzyj-deklaracja-wspolnych-celow-polakow-na-podstawieprawa-do-samostanowienia-narodow-23-xii-2017r/

