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www.ariowie.com

W skrócie

Społeczność Ariów
Setki tysięcy ludzi rozsianych po świecie,
ludzi świadomych o wspólnym
pochodzeniu. Miłośnicy wolności, natury
oraz suwerenności
Tworzymy bezpieczną przestrzeń do komunikacji,
wymiany informacji oraz możliwość wymiany dóbr,
usług i wzajemnego wsparcia, z dala od kontrolerów
Matrixa oraz ich propagandy i cenzury.
Logowanie do proﬁlu, możliwość kontaktu z innymi
suwerenami, RODami oraz administracja Suwerena...

ariowie.com/rody

Przegląd
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Okrągły stół

Zamachy 9/11

Odrodzenie Suwerena

Okazał się szopką oraz zmianą
etykietek. Od tego czasu niszczenie
suwerenności rdzennych
mieszkańców serca Europy
tragicznie przyspiesza

Koniec nadziei na odtworzenie
wolnego świata. Świat staje się
terrorystą pod lufami korporacji,
banków i globalistów

Rusza Platforma Suwerennościowa,
która umożliwia funkcjonowanie poza
kontrolą państw-korporacji. Zero
podatków, licencji i dozoru

ariowie.com

Kroki ku
Suwerenności

1.

Świadomość

2.

Wolność osobista

Osobistej i społecznej

3.

System RODowy

4.

Wewnętrzna Waluta

5.

System NaRODowy

6.

Inkubator Państwowości

7.

Ochrona Prawna Suwerena

8.

Zbuduj z nami Platformę!

Mamy dobrze opracowane kroki i jasną
wizję odrodzenia Suwerena.
1. Strona ariowie.com staje się bazą świadomosci
oraz prawdziwej wiedzy
2. Odkrywamy poziom zniewolenia i
przygotowujemy prawne rozwiązania
3. Tworzymy bezpieczną sieć Suwerenów oraz
technologie wymiany
4. Tworzymy inkubator Suwerennego Państwa

ariowie.com

1. Świadomość
Wiemy kim jesteśmy i dokąd zmierzamy

Rozpoczęliśmy otwieranie oczu i proces
przebudzania na stronie www.ariowie.com
To jest tylko maleńki kroczek do tworzenia przestrzeni
historycznej, kulturowej, projektów społecznych,
wydarzeń artystycznych itd.
Zawsze szukamy naszych historyków, twórców, animatorów,
kreatorów, wolontariuszy oraz badaczy do współpracy.
Napisz do nas: kontakt@ariowie.com

kontakt@ariowie.com

2. Wolność Osobista
Czy jesteś własnością korporacji?
A może jesteś wolny?
Domniema się naszą zgodę wg prawa
korporacyjnego (morskiego).
Podlegamy tylko prawom naturalnym oraz
świadomym kontraktom, które można anulować w
dowolnym czasie.

Jest to ocean wiedzy praktycznej i wymaga
stworzenia mocnego zespołu, który będzie
pomagał w sporach z korporacjami, bankami oraz
państwami korporacyjnymi

ariowie.com

3. System RODowy
Czyli struktura, w której sąsiad ufa
sąsiadowi i wszyscy wzajemnie się
wspierają
Naszym kluczem do sukcesu jest struktura
suwerennych równoległych fraktali.
Suwereni tworzą tysiące małych i większych RODów.
Zachowują pełną autonomię pod jedną ﬂagą Odrodzenia.
Wszystkie RODy chronią najmniejszego i wzajemnie się
wspierają.
Każdy RÓD ma swoją chorągiew, projekty, cele, sąd, ochronę,
wkład oraz wgląd w administrację (Inkubator Państwowości
Suwerena). Wszyscy wspierają wszystkich

ariowie.com

4. Wewnętrzna Waluta
Tylko u nas, tylko dla nas i na naszych
zasadach
Każdy z Suwerenów otrzyma 1000
jednostek, równowartość 1000 Euro.
Jest to zaufanie społeczne, które trzeba będzie
wypełnić dobrami, usługami, ofertami oraz
serwisem.
Nasza kryptowaluta będzie ewenementem na
skalę światową i absolutnie poza systemem
Matrixa. Zero opłat, zero podatków, tylko wzrost

ariowie.com

5. System NaRODowy
Suwerenne Zjednoczone RODY

Gdziekolwiek nie pojedziesz, tam znajdziesz
Nasz RÓD.
Pełna wymiana, udział w imprezach i wydarzeniach
kulturowych, pomoc, wsparcie logistyczne, prawne i
wspaniali ludzie.

Wybierając się na wakacje, sprawdź czy w tym rejonie powstały
RODy. Kto lepiej Ci doradzi, pomoże, ugości jak nie Suwereni w
RODach rozsianych po całym świecie?
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6. Inkubator Państwowości
By suwerenne RODy się zjednoczyły,
potrzebujemy zawodowej administracji
Nasze sprawy w naszych rękach. Zatrudniamy
do pracy naszych Suwerenów - specjalistów.
Zero elekcji, tylko zawodowstwo.
Nasi prawnicy, księgowi, eksperci, doradcy, prosto z
naszych RODów. Liczy się jakościowe działanie tylko dla
dobra Suwerena.
Nasza administracja ma jeden cel: służyć dla
interesów naszej społeczności. Ma też jedno
ograniczenie: zero władzy nad suwerenem

ariowie.com

7. Ochrona Prawna Suwerena
Międzynarodowa sieć naszych
prawników, doradców i asystentów
Twoje bezpieczeństwo oraz interes jest naszym
dobrem oraz jakością życia Suwerena.
Jeżeli wpadniesz w tarapaty, szybko otrzymasz pomoc
specjalistów. Wystarczy tylko kilka rodzin, RODy, które są
ukształtowane wg prostego programu wzrostu i
dobrobytu. Tworzymy watahę.

Ukształtowany RÓD to społeczność, która tworzy jedność,
spółdzielnię, trust, kooperatywę, małą administrację, a w tym
posiada zespół prawników. Wszystko dla naszej społeczności

ariowie.com

8. Zbuduj z nami Platformę
Jest to wyjątkowy i odważny projekt dla
wyjątkowych i odważnych ludzi.
Nasza praca to pasja i wolontariat, ale kluczowe i
zaawansowane elementy muszą być zakontraktowane i
wykonane przez dedykowanych specjalistów.
W tym momencie kilka drobniaków zadziała, ale pomnożone przez
tysiące. Garstka aktywnych Suwerennościowców opłacała cały projekt
do tego momentu. Teraz potrzebujemy Ciebie, tysięcy z Was. Już czas, by
zagłosować pieniędzmi.

Aby zakończyć budowanie platformy, potrzebujemy
między 50 a 800 tys. złotych. To jest koszt przede
wszystkim bezpieczeństwa Suwerenów oraz
niezawodności na profesjonalnym poziomie

ariowie.com

Czas na Twoje działanie!
Wybierz w jaki sposób chcesz nas wesprzeć...

Wesprzyj nas tutaj:
ariowie.com/platformaAR1A

OPCJA 1: Patron Suwerena
(jednorazowe wsparcie)
Każda dotacja jest ważna i zostanie wyróżniona w
naszej społeczności odpowiednią rangą.

OPCJA 2: Architekt
(comiesięczne wsparcie)
Twoje stałe zlecenie wsparcia jest na wagę złota.
Będziemy w stanie planować etapy realizacji i
usprawniania technologii.
Możemy przyspieszyć wiele projektów, które
wprowadzą wiele dobra dla naszej społeczności
odradzających się Suwerenów.

ariowie.com

