
 BRATERSTWA

 CO TO?

 BRATERSTWO BMDPP – nieformalna rodzina/plemię/
 oddział/grupa ludzi, których łączą wspólne wartości 
 wokół, których budowane są Braterstwa. Wartości te są 
 chronione, pielęgnowane i przekazywane dalej. Grupa 
 polega na lojalności, zaufaniu, patriotyzmie lokalnym i 
 odbudowie społeczeństwa „jak dawniej” czyli opartego o 
 prawdziwe relacje, szczerego i myślącego o sobie 
 nawzajem oraz wynikającego z rzetelnej i konsekwentnej 
 oddolnej pracy.
  
 Braterstwa to pomysł na odbudowę Polski. 

 Braterstwa to GRUPY LUDZI których łączy miłość do 
 ojczyzny i natury, tęsknota za zdrową żywnością i 
 zwykłą normalnością jakiej w ostatnich czasach bardzo 
 brakuje. 

 Braterstwo to rodzina a rodzina a rodzinę się szanuje i 
 chroni – nie sprzedajemy się jak w pigułce – spotkania w 
 ramach Braterstw organizujemy bez telefonów i 
 elektroniki. Chcemy żeby to co się na nich dzieje 
 wypływało z ludzi i  zostawało wśród ludzi - rodziny. 
 Liderzy w grupach kreują się naturalnie i pełnią rolę 
 wodza, przewodnika – a nie dowódcy. 

 Nie ulegamy szantażom i emocjom poprzez mass media*.
  
 * Z mass mediów korzystamy z rozwagą, do szerzenia 
 świadomości.

 DLACZEGO 
 POWSTAJĄ 

 BRATERSTWA?

 Braterstwa to nasza społeczna i oddolna 
 odpowiedź na to co dzieję się na świecie 
 przy czym nie mówimy tutaj o 
 wydarzeniach mających miejsce na 
 przestrzeni ostatnich dwóch lat ale dużo 
 dalej. Czujemy że od lat coś jest nie tak

 NIE GODZIMY SIĘ NA

 Paszporty covidowe

 Bezgotówkowe 
 społeczeństwo

 System oceny społecznej 

 Globalna kontrola 
 wszystkich aspektów życia

 CEL BRATERSTWA

 Zmienić obieg energii w 
 systemie

 SYSTEM GLOBALNY

 OBECNIE SYSTEM POBIERA WIĘKSZOŚĆ ENERGII JEDNOSTEK. Jest 
 wielkim energetycznym wampirem który traktuje nas do zasilania 
 swojego działania (pobiera od nas wszelką energię – czas, zdrowie, 
 pieniądze, uwagę itd. dając w zamian jedynie ochłapy)

 SYSTEM BRATERSKI

 CELEM BRATERSTW JEST PRZEKIEROWANIE LUDZKIEJ ENERGII DO 
 WYMIANY JEJ MIĘDZY SOBĄ TAK ABY MOŻLIWIE MAKSYMALNIE 
 OGRANICZYĆ WYMIANĘ ENERGII Z SYSTEMEM. JEDNOCZEŚNIE 
 KORZYSTAMY Z TEGO CO SYSTEM DAJE.

 #WYMIANA W BRATERSTWIE
 Pamiętaj że każdy ma coś do zaoferowania np.:
 - Jeden ma dostawczaka lub duże kombi w dieslu
 - Drugi umie szyć
 - Trzeci ma agregat prądotwórczy
 - Czwarty ma lokal
 - Piąty ma wiedzę i umie ja przekazywać
 - Szósty przypilnuje dzieci
 - Siódmy umie szkolić z różnych umiejętności
 - Ósmy może zorganizować ognisko 
 - Dziewiąty produkuje żywność itd..
  

 EWOLUCJA

 Braterstwa zawiązują się w celu EWOLUCJI społeczeństwa, a nie 
 wywołania rewolucji.

 Nie da się obecnej sytuacji rozwiązać szybko a jedynie ciężką pracą u 
 podstaw. Budujemy struktury w sensie społecznym.

 Wyjście z systemu musi się odbyć łagodnie, dlatego tak ważne jest aby 
 kooperować i naturalnie kreować fundamenty nowego systemu. 
 Musimy przenikać system obecny i wprowadzać zmiany. 

 STAWIAĆ OPÓR

 Nie oddajemy systemowi już więcej pola bez walki. 

 Nie dajemy się kanalizować jako ruchu dzięki decentralizacji i autonomii 
 Braterstw. 

 Braterstwa to pomysł na odbudowę Polski. Rozmawiamy z kim się da, 
 nie ulegamy szantażom i emocjom poprzez mass media. Kanałów 
 mainstreamowych używamy z rozwagą, np. do szerzenia świadomości.

  PSUJEMY SZYKI SYSTEMU „OD ŚRODKA” 
  
 np. poprzez zadawanie pytań publicznych, wchodzenie w trójki 
 klasowe, zawiązywanie realcji z ludzmi na stanowiskach decyzyjnych, 
 bądź obsadzanie takich stanowisk swoimi ludźmi, patrzenie politykom 
 na ręce.

 INNE  Nie da się powiedzieć wszystkiego, ale to czym będzie się zajmować 
 Twoje Braterstwo wynika oddolnie. 

 CO ROBIĄ 
 BRATERSTWA

 ZABEZPIECZAMY SIĘ

 Zabezpieczamy się – podstawowa sprawa o której myśli każda 
 rodzina to zabezpieczenie się na różne ewentualności, które 
 mogą nadejść (choć nie muszą). To elementu preppingu który 
 zakłada że każda rodzina wchodząca w skład Braterstwa (
 większej rodziny – wspólnoty, plemienia) jest gotowa aby 
 możliwie łatwo przetrwać zdarzenia typu blackout (
 długotrwałe odłączenie prądu na większym obszarze), 
 przerwanie łańcuchów dostaw czy nawet wprowadzenie stanu 
 wyjątkowego/wojennego. Dążymy do wypracowania 
 suwerenności żywnościowej.

 Zabezpieczenie rodzin jest kluczowe, następną sprawą są działania 
 zewnętrzne i koordynacyjne. 

 POMAGAMY SOBIE 
 NAWZAJEM

 Pomagamy sobie – w pierwszej kolejności pomagamy sobie w 
 Braterstwie. Zamiast szukać pomocy na zewnątrz najpierw 
 szukamy go między sobą. (Masz coś ciężkiego do wniesienia? 
 Może potrzebujesz edukacji w jakimś obszarze, może 
 produkujesz bądź poszukujesz czegoś? Może masz grządkę 
 do przekopania lub potrzebujesz pomocy w zbiorach.. itd.) 
 Chcemy aby to wynikało z ludzi w samych Braterstwach – bez 
 narzucania niczego z góry. Jeżeli wystarcza nam zasobów i sił 
 wspomagamy przyjaciół z Braterstwa. Wspieramy też inne 
 grupy prowolnościowe bądź wspieramy ważne dla nas 
 inicjatywy i kooperujemy z nimi na zasadzie win-win. 

 ĆWICZYMY RAZEM

 Ćwiczymy razem – to mogą być różne ćwiczenia, zarówno w 
 obszarze obronności (np. zajęcia strzeleckie), prepperingu (
 survivalowy wypad do lasu) lub wspólne ćwiczenia fizyczne (w 
 tym np. morsowanie) czy wspólne ćwiczenia duchowe (np. 
 wspólne medytacje bądź modlitwy), ćwiczenia na wypadek 
 danego scenariusza oraz wszystko co lubicie robić i co 
 uważacie za ważne w Waszym Braterstwie przy czym każdy 
 może się specjalizować w różnej dziedzinie. 

 DZIELIMY SIĘ 
 WIEDZĄ

 Przekazujemy wiedzę – Braterstwa to również skarbnice 
 wiedzy – każdy ma doświadczenie w czym innym – jeden umie 
 robić przetwory, drugi potrafi naprawiać silniki spalinowe, 
 jeszcze inny zna się na permakulturze, strzelectwie czy 
 budowlance. Tworzymy własne systemy szkoleniowe i 
 wymiany wiedzy – również dla dzieci.

 ROZWIJAMY SIĘ
 Rozwijamy się – każdy rozwija się w swoim kierunku i podąża 
 swoją ścieżką – jako jednostka jak i Braterstwo – akceptujemy 
 proces rozwoju jako nieodłączny sposób na życie człowieka

 PATRZYMY 
 WŁADZY NA RĘCE.

 ***
 SAMI STAJEMY SIĘ 

 WŁADZĄ

 Patrzymy władzy na ręce – od władz szkolnych, przez 
 sołtysów, wójtów, burmistrzów poprzez sejm i senat aż do 
 najwyższych władz UE. Podejmujemy też akcje wobec 
 nielegalnych działań rządzących.

 Sami obsadzamy również kluczowe stanowiska "swoimi 
 ludźmi". Po pierwsze po to, by wiedzieć co się dzieje. Po 
 drugie: by uzyskiwać wpływy i decyzyjność. Gdzie? W naszych 
 szkołach, wsiach, gminach, urzędach, parafiach czy innych 
 wspólnotach. Zmiana systemu lub jego erozja może dokonać 
 się oddolnie i od środka, dlatego musimy wchodzić tam i 
 działać.

 TWORZYMY 
 WŁASNE KANAŁY 

 KOMUNIKACJI
 Tworzymy system komunikacji poza systemowej – np. radiowej.

 ŁĄCZYMY SIĘ

 ŁĄCZYMY SIĘ - szukamy ludzi, którzy myślą podobnie, którzy 
 nie godzą się na segregację sanitarną, włączamy innych ludzi 
 do braterstwa lub zachęcamy, by nasi przyjaciele organizowali 
 braterstwa w swoim regionie i kręgu.

 Miejmy kontakty z różnymi osobami, musimy się znać, ludzie 
 muszą wiedzieć że mogą mieć inne zdanie. 

 Nie traćmy już energii na przekonywanie tych, którzy nie widzą 
 obłudy rządu i godzą się na segregację sanitarną. Szukajmy 
 tych, którzy widzą, wiedzą i są gotowi coś zrobić.

 ZAJMUJEMY SIĘ 
 PRAWDZIWĄ 

 POLITYKA

 PRAWDZIWA POLITYKA

 Polityka (z gr. πολιτικά politiká „sprawy miasta, państwa” od 
 πόλις polis „miasto-państwo”). Rozumiana jako rodzaj sztuki 
 rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne. W 
 starożytności i średniowieczu dominowała idealizacja polityki i 
 polityków oraz wywodzenie jej źródeł z praw natury bądź woli 
 sił nadprzyrodzonych, służąca uzasadnianiu 
 nierównoprawnych podziałów na uprzywilejowanych 
 rządzących i podporządkowanych ich interesom poddanych.

 GOSPODARKA

 Gospodarka to my, wzajemna współpraca, wymiana 
 międzyludzka – stworzenie jak największej ilości dzieł, 
 zasobów i usług które można wymienić między sobą (nawet w 
 barterze). 

 PATRIOTYZM 
 GOSPODARCZY

 Poza tym cechuje nas patriotyzm gospodarczy - kupujemy 
 najlepiej od członków Braterstwa czy regionalnych 
 producentów -> w krajowych sklepach - > omijamy korporacje 
 i dyskonty – bojkotujemy lokale z segregacją sanitarną. Jeżeli 
 możemy – używamy gotówki lub barteru. Pieniądze na koncie 
 elektronicznym mogą być zablokowane w ciągu sekundy i 
 zrobi to algorytm, z którym nie ma żadnej dyskusji. W 
 Braterstwie promujemy siebie nawzajem.

 INNE Podejmujemy inne działania które wynikają oddolnie z naszych 
 potrzeb

 JAK UTWORZYĆ WŁASNE 
 BRATERTSTWO

 1. Znajdź brata / siostrę.
 Wystarczy 1 osoba w bliskim 
 otoczeniu, która "nie śpi" i czuje 
 potrzebę jednoczenia się i 
 aprobuje cele braterstwa (patrz 
 pkt. 2 i 3).

 2. Zacznijcie działać
 (patrz pkt. 4).

 3. Rośnijcie.
 Szukajcie sobie podobnych.

 4. Łączcie się
 z innymi braterstwami.

 Jeżeli zdecydujecie się założyć Braterstwo pod patronatem 
 stowarzyszenia Bronimy Munduru Dla Przyszłych Pokoleń (

 świadomych mundurowych którzy otwarcie i jawnie 
 sprzeciwiają się ograbianiu nas z podstawowych praw 

 wolnościowych) będziecie mogli odnajdować się i 
 koordynować za pomocą serwera Discord Stowarzyszenia 

 wydzielając jednego koordynatora z każdego Braterstwa. Da 
 to możliwość poznania podobnych grup w danym regionie.  

 Działania nie będą narzucane z góry. Wszystkie akcje 
 skoordynowane będą w formie propozycji a to czy 

 weźmiecie w czymś udział będzie waszą braterską decyzją. 

   


