
OBWIESZCZENIE
Suwerenów Rzeczpospolitej Polskiej

w sprawie działań firmy „  AR1A L  IMITED  ”  

z dnia 15 listopada 2020 r.

My Suwereni Rzeczpospolitej, 

stojąc na straży godności każdego człowieka, respektując pierwotne prawo do samodoskonalenia,
Konstytucję  Suwerenów  Rzeczpospolitej  Polskiej  oraz  przyjęte  zasady  w  społeczności  Ariów,
obwieszczamy:

Prywatna, bezpieczna przestrzeń komunikacji Ariów (platforma AR1A) jest w rzeczywistości
piramidą obietnic zawłaszczoną przez administrację,  w której wszelakie inicjatywy rozwoju
społeczności  Suwerenów  są  hamowane.  W  imieniu  Suwerenów,  którzy  w  bieżącym  roku
zaangażowali się w ten projekt, którzy byli aktywni a obecnie odeszli z różnych przyczyn,
ostrzegamy przed POWAŻNYM angażowaniem się w działalność tej organizacji. Oferowana
Deklaracja  Suwerena  jest  na  druku  firmowym  AR1A  LIMITED.  Poprzez  podpisanie
wspomnianego aktu woli  nieświadomie wpisujemy się również w zasoby firmowe AR1A®,
której znak jest w stopce wyżej wymienionego dokumentu.

Jednocześnie nadal zachęcamy do łączenia się w oddolnych ruchach Słowian, spotykania się na
żywo i organizowania w lokalnych społecznościach. Szanujmy siebie nawzajem i jednoczmy się
w miłości  braterskiej.  Tak  też  było  na  początku...  Społeczność  Ariów zaistniała  w  2016  roku
z inicjatywy siedmiu przyjaciół, którzy spotkali się w Londynie. W gronie założycieli byli: Edward
Świętosławski (Edi  Słowianin), Piotras  (autor pierwszych wpisów na  blogu Ariów),  Paweł Roch
(grający na misach tybetańskich), Artur Now  a  cki   (Ari Nova), Maciek, T  omasz   (fotograf) i Marcin
Kryniecki (Pol Lechicki, Marcin Vam). Wkrótce okazało się, że do grupy nie pasuje Maciek, a jego
samochód  zapalił się  na autostradzie w Anglii.  Po tym wypadku wycofał się Tomek,  który był
fotografem. Edi i Paweł trzymali się razem do czasu kiedy Paweł po powrocie z Warszawy (totalnie
odmieniony)  odmówił  zaproszenia  Ediego  na  wyjazd  do  tworzonej  wioski  Solaris koło  Piły.
Wcześniej  wycofał  się  Piotras,  który  wraz  z  Edim  był  prelegentem  podczas  I  Wiecu  Ariów 
w Londynie. Wówczas zostali tylko wierni koledzy Ari, Marcin oraz Paweł. 
Artur wraz z Marcinem oferowali  budowę domów kopułowych we wspólnej firmie OS    DOME  
LTD,  której  oficjalnie  działalność rozwiązali  w 2019 roku.  Po tym czasie  projekt  Ariów został
reaktywowany, a jedyną właścicielką firmy AR1A LIMITED została Liliana Kokotowska (Liliana
Vam), która jest obecnie partnerką życiową Marcina Krynieckiego (Marcin Vam).

OBWIESZCZENIE SUWERENÓW RP Z DN. 15/11/2020

1/2

https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.ar1a_limited.c4f5ac6f9343afc076d3901db2308161.html#industry-info
https://www.facebook.com/kokotowska
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/SC648635
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10415860
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10415860
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10415860
https://www.youtube.com/watch?v=uWVjX7SpGO0
https://www.youtube.com/watch?v=pnf9Mwp2vnE
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/WRORw-LdNGsGXobOEt_Shi1dt5I/appointments
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/WRORw-LdNGsGXobOEt_Shi1dt5I/appointments
https://www.facebook.com/tomcomasz
https://www.facebook.com/tomcomasz
https://www.facebook.com/artur.nowacki
https://www.facebook.com/artur.nowacki
https://www.facebook.com/artur.nowacki
https://www.facebook.com/Pawe%C5%82-Roch-1798224203793403
https://ariowie.com/przekret-wszechczasow-cz-1/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042883180868
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042883180868
https://www.flickr.com/photos/bekontm/with/25228353763/
https://www.youtube.com/watch?v=OH2qJeBTSVU
https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.ar1a_limited.c4f5ac6f9343afc076d3901db2308161.html#industry-info
https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.ar1a_limited.c4f5ac6f9343afc076d3901db2308161.html#industry-info
https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.ar1a_limited.c4f5ac6f9343afc076d3901db2308161.html#industry-info


Stopniowe wykluczanie Nas - aktywistów ze społeczności Ariów przybrało charakter  „wielkiego
sprzątania”. Na przełomie września i października tego roku wielu z Nas sprzeciwiło się działaniom
administracji Suwerenów na komunikatorze, będącym składową częścią platformy AR1A. W tym
czasie  swoją  aktywną  służbę  w  odrodzeniu  państwa  polskiego  przerwali  m.in.:  Sekretarz
Suwerenów RP, Sekretarz posłów, Koordynatorzy Inkubatora odRODzenia, posłowie, moderatorzy
wielu kanałów oraz wielu, wielu innych. Marcin Vam pomimo informowania zainteresowanych, że
cały projekt opiera się o najnowocześniejsze osiągnięcia techniki nie potrafi  szybko i  sprawnie
uruchomić platformy AR1A, którą obiecywał. Obecny wygląd i funkcjonalność panelu Suwerena
z trudem przypomina reklamowany produkt. Czy Pol Lechicki w swojej ekspresji artystycznej nie
poświęca  zbyt  wiele  czasu  na  podprogowe przekazy? Powstaje  pytanie  czy  istnieje  możliwość
zwrotów  wpłaconych  d  otacji  ,  których  wsparcia  tak  bardzo  potrzebował  projekt?  W przestrzeni
Suwerenów nie sposób uzyskać bowiem nawet prostego wyciągu z bilansem konta, a licznik na
stronie w zakładce „Wesprzyj Budowę Platformy” jest aktualizowany rzadko i w sposób manualny.

Konstytucja Suwerenów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2020 roku jest dobrem wspólnym
wszystkich Słowian, dla których prawo naturalne (Boskie) jest pierwszorzędną wartością. Wobec
powyższego zabraniamy używania jej osobom prawnym i istotom ludzkim, jako ich zagrabionej
własności intelektualnej w ich ekspresjach artystycznych mających wyłącznie na celu prywatyzację
dóbr wspólnych.

My  Suwereni  (byli  aktywiści Ariów)  dedykujemy  każdy  jeden  fraktal  nienawiści,  strachu,
manipulacji  wysłany  przeciwko  nam  ze  świata  Ariów  –  Marcina  Vama, na  rytuał  przemiany
i  oczyszczenia.  Otrzymaną  esencję  życia  przyjmujemy  jako  wzmocnienie:  zdrowia,  miłości
bliźniego oraz spokoju ducha. Całą energię i czas poświęcony temu projektowi przywracamy sobie
i dedykujemy na odrodzenie Sióstr i Braci naszych, których poznaliśmy i z którymi przyjdzie nam
jeszcze pracować.

Uzgodniono na Wiecu w imię prawdy,
Suwereni Rzeczpospolitej

(byli aktywiści Ariów)
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https://ariowie.com/wsparcie-platforma/
https://ariowie.com/retrogradacja-u-ariow/
https://ariowie.com/retrogradacja-u-ariow/
https://youtu.be/v8QGAB9UPcw?t=540
https://ariowie.com/ostatnie-dni-wielkiego-sprzatania/
https://ariowie.com/ostatnie-dni-wielkiego-sprzatania/

