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Konstytucja 

Po co tworzymy Konstytucję i przyjmujemy w referendum? 

Zasady Naczelne 

Rzdział I 

Podstawa Konstytucji 

1. .Naród – Suweren,  w celu zagwarantowania realizacji swoich 

podstawowych celów uchwala Konstytucję – zbiór praw podstawowych, 

z obszaru dobra wspólnego oraz ustroju Państwa,  Konstytucja określa 

wykonawców realizacji celów i Kontrolę realizacji cełów oraz 

funkcjonowania Władzy i Jej dyscyplinowanie. Konstytucja definiuje 

pojęcia; Rzeczpospoliyej Polski, Narodu, Państwa, obywatelstwa oraz 

określa gwarantowane prawa Obywateli oraz atrybuty Państwa. 

 

2. Dobro wspólne obejmuje: zabezpieczenie bytu, bezpieczeństwo zewnętrzne i 

wewnętrzne, rozwój Narodu, organizację: Państwa i Służby Narodu (Władzy). 

zabezpieczenie zasobów naturalnych, ochronę granic oraz umożliwienie 

zaspakajania przyjemności w granicach Dekallogu i rozsądku – Cywilizacji 

łacińskiej. 

 

3. Państwowa Służba pelni funkcję realizatora celów Konstytucyjnych oraz 

kreowania nowych celów zawiązanych z funkcjonowaniem 

Społeczeństwa i Państwa, zgodnie z interesem Narodu, Rodziny i 

Obywatela. Warunkiem właściwego realizowania cełów jest posiadanie 

przez decydentów i pracowników Administracji Państwowej: 

odpowiednich kwalifikacji i cech charakteru, a Służba Państwowa musi  

być zorganizowana zgodnie z zasadami Cybernetyki.  

1. Kwalifikacje i cechu charakteru – każda osoba w strukturach 

Władzy musi być przygotowana merytorycznie do pełnionych 

funkcji i charakteryzować się empatią, moralnością, etyką, czyli 

przestrzegać zasady Cywilizacji łacińskiej. W stosunku do osób z 

struktur Władzy musi obowiżywać zasada: im większa władza, tym 

większa kontrola i usuwalność. Dotyczy to w szczególności 

sędziów i osób na stanowiskach decyzyjnych. 

2. Organizacja Władzy – System Decyzyjny, zgodny z zasadami 

Cybernetyki, a więc niema trójpodziału Władzy. Zgodnie z 

zasadami Cybernetyk System Decyzyjny realizacji celów – Władza, 

jest utworzony z trzech struktur: Postulatora – Prezydent, 

Wiceprezydent i Senat (realizator celów Konstytucji oraz kreator 
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celów) , Optymalizatora – Sejm (transformujący cele w formę 

prawną) i Realizatora – Narodowy Bank Polski (finansujący 

realizację celów). Schemat organizacji Władzy – Załącznik ZZa4. 

 

3. Cybernetyka - zasadą jak skutecznie realizować cele, funkcjonującą 

powszechnie w przyrodzie. Naprzykład mózg ludzki i nie tylko ludzki 

steruje organizmem i kontaktem z otoczeniem zgodnie z zasadami 

Cybernetyki. A tymi zasadami jest, że bez energii (w społeczeństwie 

pieniędzy) i informacji - jakt to  zrobić, realizacja celu jest niemożliwa. 

 

4. Cele funkcjonowania Państwa zapisane w Konstytucji, dotyczą 

następujących obszarów: 

1. Służby Społecznej (Władza) realizującej podstawowe cele Narodu i 

zabezpieczenia warunki  bytu Narodu; 

2. Bezpieczeństwa Narodu; 

3. Rozwóju Narodu; 

4. Państwa; 

5. Ładu społecznego. 

5.  Wykonawcy realizujące cele, to System Decyzyjnyecyzyjny i Rząd oraz  

Administracja Rządowa 

6. Kontrola to niezbędny czynnik optymalnej realizacji celów przez system 

cybernetyczny Władzy. System Kontroli sklada się z dwóch struktur: 

Kontroli wewnętrznej – Urząd Informacji Państwa oraz zewnętrznej, 

monitorującej – Społeczny Trybunał Narodowy. 
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