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#Czystokrwiści
Zjednoczeni Trwamy Razem – Idea, organizacja bez przywódców.
#Czystokrwiści to organizacja bez liderów, która łączy ludzi kierujących się ideą bratniej pomocy w sytuacjach
najwyższego zagrożenia życia, wojny, ataków na #Czystokrwistych ze strony wrogów, w tym nienależycie
ukonstytuowanych władz Państwa, idea da nam zjednoczenie i lojalnych sprzymierzeńców by razem odeprzeć
każdy atak. Celem jest także wypracowanie na poziomie komunikacji społecznej zaufanych grup kontaktów w
których, z którym możemy szczerze porozmawiać, oraz spotkać prawdziwych przyjaciół. Wielu z nas tego
właśnie brakuje najbardziej w tych zwariowanych czasach.
Czas przemęczenia społecznego nadszedł już dawno temu. Dotarliśmy do punktu zwrotnego. To najwyższy czas
aby zorganizować sprawną sieć kontaktów umożliwiającą płynny przekaz informacji, środków, energii, nawet
wtedy gdy stracimy konwencjonalne narzędzia komunikacji. #Czystokrwiści to idea, która ma dotrzeć do
wszystkich podzielających te same wartości. Już samą swoją liczebnością, #Czystokrwiści zapewnią nam
ochronę, a poprzez oddolną lokalną organizację nas zdolnych do reagowania w sytuacjach ataku na
kogokolwiek z nas, doprowadzi do tego że nikomu taki głupi pomysł do głowy nie przyjdzie.
Wielu z Nas nie ma już z kim szczerze porozmawiać. Nasze otoczenie jest chore , poddane programowaniu
medialnemu i zbiorowej hipnozie. Istoty nam najbliższe na naszych oczach przemieniły się w naszych wrogów.
Często mąż z żoną, matka z synem, ojciec z córką kłócą się w przestrzeni ogniska domowego. #Czystokrwiści,
zapewnią Wam przede wszystkim spokój psychiczny, poczucie bezpieczeństwa , świadomość, że zawsze macie
w pobliżu kogoś z kim możecie porozmawiać, kogoś kto jest waszym przyjacielem, kogoś kto chce wam pomóc i
wie że wy pomożecie jemu.
Mamy dość dyskryminowania Nas za to że się nie szczepimy i traktowania nas jak odmieńców. COVID nas
podzielił i rozbił wiele relacji. Z naszych przyjaciół, a także często z naszych bliskich zrobił wrogów stawiając
ich po drugiej stronie barykady. Efekt jest taki, że często rodziny skaczą sobie do gardeł o to kto jest
zaszczepiony a kto nie. Kto jeszcze wierzy w to, że fałszywa pandemia nie jest wojną z narodem wymierzoną w
ostateczne odebranie większości praw i wolności żywym ludziom oraz złożeniem wolnych narodów w ofierze na
krzyżu prawa zwierząt?
Mamy różne poglądy, jesteśmy różnych wyznań, jednak mamy wspólny cel, nasz cel to przetrwanie sytuacji
kryzysowej, którą nazywamy wojną rządu z własnym narodem. #Czystokrwiści to istoty kierujące się w życiu
tym samym katalogiem wartości, dlatego też katalog wartości #Czystokrwistych spaja najwyższe wartości
świadomej, uduchowionej i dobrej żywej istoty ludzkiej z żywą czerwoną krwią w żyłach płynącą. Katalog
wartości #Czystokrwistych to wartości, które pomagają nam przetrwać najtrudniejsze czasy, dzięki oddolnej
organizacji i bratniej pomocy, która zaczyna się od spotkań w cztery oczy i szczerej rozmowy, co możemy zrobić
żeby stanąć w Mocy i przetrwać zorganizowani, jak przyjaciele kierujący się naszymi najwyższymi wartościami.

Manifest organizacji, bez organizacji #Czystokrwiści – Zjednoczeni Trwamy Razem. Strona 1/4

#Czystokrwiści to organizacja bez liderów, która łączy ludzi kierujących się ideą bratniej pomocy w sytuacjach najwyższego
zagrożenia życia, wojny i ostatecznego odparcia każdych ataków na #Czystokrwistych. © Tomasz syn Grzegorza z rodu Różańskich.

Katalog Wartości:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

Mam czystą krew i tak pozostanie.
Dbam o czystość mojego kręgosłupa moralnego.
Jestem tutaj by cieszyć się szczęściem i dzielić się nim z kim zechcę.
Mam wolną wolę i jestem zdolny by samostanowić o sobie.
Jestem odpowiedzialny i odpowiadam za swe czyny.
Szanuję #Czystokrwistych i wymagam by #Czystokrwiści szanowali mnie.
Gloryfikuję prawdę i prawdomówność.
Gardzę kłamstwem, kłamcami i ostatecznie się ich wyrzekam.
Stoję w Prawdzie i bezwzględnie zwalczam kłamstwo, kłamców, wrogów mojego Na-Rodu i organizacji.
Wyrzekam się kolaboracji z kłamcami i ich najemnikami, poplecznikami, najemnymi karłami,
oswojonymi parobkami i zdemoralizowanymi służącymi, działającymi na rzecz okupanckiej władzy
zdrajców narodu polskiego.
To moja ziemia, to moja przestrzeń tutaj jestem Rządem, Sądem i Katem.
Tutaj jestem Potomkiem Żywych Ludzi, Pełnoprawnym Spadkobiercą Rodu Mego, jego Czci, Godności,
Honoru i Dóbr. Tutaj Samostanowię o Sobie Wolną Wolą .
Szanuję przekonania i zdanie #Czystokrwistych, tak jak #Czystokrwiści szanują moje zdanie i moje
przekonania.
Pomagam i jestem życzliwy dla #Czystokrwistych.
#Czystokrwiści pomagają sobie wzajemnie nie bacząc na poglądy polityczne, wyznaniowe i jakiekolwiek
inne różnice między nami.
W organizacji #Czystokrwiści Każdy jest równy i ma takie same prawa i wpływ na rozwój organizacji i
realizację jej celów.
#Czystokrwistych łączy idea i Katalog Wartości.
Idea organizacji #Czystokrwiści nie dopuszcza żadnego lidera, oszusta, szalbiercy energetycznego.
#Czystokrwiści nie posiadają przywódcy, przywódców, dowódców, ani żadnych innych moralnie
ułomnych oszustów, którzy są podatni na rządzę władzy, korupcję, podżeganie, zastraszanie itp…
#Czystokrwiści to organizacja bez organizacji, idea organizacji oddolnej powołanej po to by połączyć
ludzi w celu niesienia sobie pomocy i obrony przed zamachami na naszą wolność, cześć i godność, oraz
na niezbywalne prawa naturalne.
Struktura #Czystokrwistych to istniejące, spontaniczne, autonomiczne nie powiązane ze sobą komórki,
niezależne, których celem jest niesienie pomocy i wsparcia członkom własnej komórki, komórek
sąsiednich jak i całej organizacji.
Każdy #Czystokrwisty wspierający innych #Czystokrwistych jest najmniejszą komórką organizacji.
Każdy #Czystokrwisty jest obowiązany demaskować i utylizować systemowych zadaniowców i wrogów
organizacji, wewnątrz organizacji, jeżeli nie jest w stanie zrobić tego sam, to o każdym zdemaskowanym
zadaniowcu i wrogu informuje komórki do tego powołane.
Cele realizuję każdymi metodami, które uznam za słuszne, to ja wybieram swoje metody i szanuję prawo
#Czystokrwistych do wyboru własnych metod i własnej drogi do realizacji celów organizacji.
Utrzymuję stały kontakt z #Czystokrwistymi z mojej najbliższej okolicy, tak żeby mieć umówione
miejsce spotkania i czas, w razie gdy by odcięto nam łączność, lub powstało jakiekolwiek inne
zagrożenie.
Rozprzestrzeniam ideę #Czystokrwistych wśród znajomych, nieznajomych w internecie, aby przyczynić
się do wzrostu organizacji, ponieważ broni nas już sama jej liczebność. By ludzie zaczęli się łączyć,
rozmawiać ze sobą i się organizować, niezbędnym jest by ta idea dotarła do jak największej liczby
żywych istot ludzkich, także kochani #Czystokrwiści, potrzebna jest wasza pomoc, w promocji tej idei.
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Kanały komunikacyjne #Czystokrwistych:
Stworzyłem dla Was kanały komunikacyjne, podzielone na województwa, są to kanały ogólnodostępne byście
mogli się poznać, spotkać w cztery oczy i zweryfikować siebie nawzajem, tak byście pozostali wolni od
agenturalnej infiltracji. Po spotkaniach twarzą w twarz, sugeruję wam założenie następnych ZAMKNIĘTYCH
kanałów na telegramie, signalu czy jakimkolwiek innym komunikatorze który uznacie za stosowny, tak by te
kanały były dostępne tylko dla zaufanych #Czystokrwistych z waszych grup.
Strona Facebook: https://www.facebook.com/czystokrwisci/
Grupa Facebook: https://www.facebook.com/groups/czystokrwisci
Telegram Kanał ogólny: https://t.me/czystokrwisci
Telegram Grupa ogólna: https://t.me/grupa_czystokrwisci
Pamiętaj żeby dołączyć do kanału i do grupy podane powyżej, oraz do kanału z Twojego województwa.
Kanały województw, są dla Was byście mogli zapraszać znajomych i umawiać pierwsze spotkania, później
będziecie tworzyć już własne kanały z zaufanymi ludźmi. Pamiętajcie że te kanały które wam dałem są
ogólnodostępne i łatwe do infiltracji, przez wroga, dlatego po personalnej weryfikacji ludzi poznanych na tych
kanałach, zakładacie swój prywatny zamknięty kanał waszej lokalnej komórki, do którego wpuszczacie tylko
zaufanych.

Komunikator Telegram:
Czystokrwiśći Kanał - https://t.me/czystokrwisci
Czystokrwiści Grupa Ogólna - https://t.me/grupa_czystokrwisci
Czystokrwiści – Zachodnio-Pomorskie https://t.me/+pxssAiygqIUxN2Y0
Czystokrwiści – Pomorskie https://t.me/+17FuhDmrhHRhMDA8
Czystokrwiści – Warmińsko-Mazurskie https://t.me/+Qk5KADveXIlhZDI0
Czystokrwiści – Podlaskie https://t.me/+10c_EeBGBzUyODg0
Czystokrwiści – Lubuskie https://t.me/+mXN895FOmts0NGU0
Czystokrwiści - Wielkopolskie https://t.me/+r-NifiaTebRiNzY0
Czystokrwiśici – Kujawsko-Pomorskie https://t.me/+7-cJMH3qCTw5MTQ0
Czystokrwiści – Mazowieckie https://t.me/+CgJN_4Xc0KczNTM0
Czystokrwiści - Dolnośląskie https://t.me/+XYhdHM0_KidjNTc0
Czystokrwiści – Łódzkie https://t.me/+L8jNT-ARuihlYmZk
Czystokrwiści – Lubelskie https://t.me/+i_GLm2fhb2ZlOTc0
Czystokrwiści – Opolskie https://t.me/+C7JmPoMaCXtkYmQ0
Czystokrwiści – Śląskie https://t.me/+BgDm23EEYa43ZmRk
Czystokrwiści – Świetokrzyskie https://t.me/+We2vC_HZeRQyNmNk
Czystokrwiści – Małopolskie https://t.me/+pYwMPrXSVTBkNjE8
Czystokrwiści – Podkarpackie https://t.me/+bSUMR85_tt8yNzc0
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Komunikator Signal:
Czystokrwiści – Zachodnio-Pomorskie https://signal.group/#CjQKIKKyKStZIlqLIPjGxSfiSrLgB36BBZDHTeoBqL0amqtEhCODzROUbmFxxeeSseUwsUE

Czystokrwiści – Pomorskie https://signal.group/#CjQKICampuJa4MIGdqx0TCxrZNFMCp7yS8YoooeGNxoZanREhBAbDUugb5g_nDIwgid322B

Czystokrwiści – Warmińsko-Mazurskie

https://signal.group/#CjQKIDcklFg61Yt_jSD0cadwENgcZXZV6rycZw2A8oFG4C4_EhB4MOsnRr-V507yMT4H_Rn8

Czystokrwiści – Podlaskie

https://signal.group/#CjQKIGx8dk1RY1Kzt_kgOt9RXzPOGpvk2Ww9F6YHwDWYtzDvEhBYEz4ssr3F829w0aRt4S6d

Czystokrwiści – Lubuskie https://signal.group/#CjQKIBcDPz0mStQMuGUR4a73X_TxIwtMuXteM7mWPRkLy2sEhBXn9ZkhUUwE6OvbrEazN8A

Czystokrwiści – Wielkopolskie https://signal.group/#CjQKIKE91aMZfszKcXkS57OfxvmXTMOFUWXQ7cQEnykAFS4EhC0ylMa_a8s_015vx5flpqr

Czystokrwiśici – Kujawsko-Pomorskie

https://signal.group/#CjQKIH163zl1V6gvFsLq9JDJi_XgD5pRHgZSYu_iG0oaxIDSEhB4Wc7jXksqRNv3vNpZ P5lz

Czystokrwiści – Mazowieckie

https://signal.group/#CjQKIH29cvfG77gm_dZvPb69Exz2AG3edvJo6cCRZ0C84dl7EhBzv8Mbv3eEmW1y0-xa-vqH

Czystokrwiści – Dolnośląskie

https://signal.group/#CjQKINXmdNyWYaLvdCgnLihrtmp1SAkZZ2DykSd9xeKSsQYNEhCDIqClRl4VN8c5AX0BucUU

Czystokrwiści – Łódzkie

https://signal.group/#CjQKIKoPcEyAC8VgZKrfunBDbM3fFmq2eVwgWgbuf0kgFYTNEhC9yJjuEd9W51FQTAXBkMIn

Czystokrwiści – Lubelskie https://signal.group/#CjQKIMX7Tw4w5IUNojS_GDFjfvbcAboDoHzxm2anO2ihcJtEhBkLTsynHgfHXrAhS5n3gh2

Czystokrwiści – Opolskie

https://signal.group/#CjQKILImyNdlQC6_zO37b6vuil_g0582bxE6DIl8YkSNtMdREhAn0cT9SaEh3xRugP7qniLR

Czystokrwiści – Śląskie

https://signal.group/#CjQKILzTXkY_AC3L1dnb5pJNM0pgli1asGk36HeNYKl4jQjkEhCq0sMWd4ymZpTvWg9AA7vN

Czystokrwiści – Świetokrzyskie

https://signal.group/#CjQKILbNI0WL_41PFkJDauJc3BEWeqjte83M7LWZf7xQRmoWEhDTaycO8hkeavTCrBGsHQ7m

Czystokrwiści – Małopolskie https://signal.group/#CjQKID1R-fmh8MisSUnWOaTzy5ADC6irZcyFPucKFkFH3xFEhCFJHJxCCvc_JR9pZxOtEAg

Czystokrwiści – Podkarpackie

https://signal.group/#CjQKIO48sem5fo4Eb8S_GDrxWRfeteeeSfYiQtYMRhOAtZjREhDie_q2mLiOy1aGM4rPP4Mh
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