
ČeskČeskéé z záákuliskulisíí  ššpinavpinavéé fa faššistickistickéé hry s Covidem19, kter hry s Covidem19, kterýý dnes za dnes zažížívvááme... Nme... Něěco o plco o pláánechnech
uvnituvnitřř pl pláánnůů est estéébbáácko-globalistickcko-globalistickéé mafie a jak to prov mafie a jak to prováádděějjíí......

AnalyzovanAnalyzovanáá fakta a skute fakta a skuteččnosti ....nosti ....

NovNovýý sv svěětovtovýý  řářád (globd (globáálnlníí fa faššismus) je skuteismus) je skuteččnněě zav zaváádděěn, pln, plížíživivěě po cel po celéém svm svěěttěě. Jsou jen t. Jsou jen třřii
momožžnosti, jak ho mohou zavnosti, jak ho mohou zavéést...st...

1.1. plpláánn, mocensky, silov, mocensky, silověě, zaveden, zavedeníím a donucenm a donuceníím obyvatelstva do zm obyvatelstva do záávislosti na jejich systvislosti na jejich systéémumu

2.2. plpláánem  uvnitnem  uvnitřř pl pláánunu (operativn (operativníí kombinace  jako  podobn kombinace  jako  podobnáá jako  v  roce  1989)  kdy  lid  si jako  v  roce  1989)  kdy  lid  si
globglobáálnlníí fa faššismus zavede sismus zavede sáám na zm na záákladkladěě fale faleššnnéého revoluho revoluččnníího hnutho hnutíí, kter, kteréé bude zneu bude zneužžito.ito.

3.3. KombinacKombinacíí oboj obojíího,  ho,  dva pldva pláány uvnitny uvnitřř c cíílovlovéého plho pláánu.nu. Vytvo Vytvořřit takovit takovýý mocensk mocenskýý fa faššistickistickýý
tlak, ktertlak, kterýý lid, ob lid, obččany donutany donutíí k revoluci, kter k revoluci, kteráá bude na pozad bude na pozadíí zneu zneužžita a revoluce si zavedeita a revoluce si zavede
globglobáálnlníí fa faššismus sama.  (Princip  1989.  Proismus sama.  (Princip  1989.  Pročč komunist komunistéé v věědomdoměě zni zniččili  sami sebe,  kdyili  sami sebe,  kdyžž se se
vlastnvlastněě v vůůbec neznibec nezniččili?)ili?)

4.4. ve hve hřře jsou i  dale jsou i  dalšíší men menšíší pl pláány menny menšíších  ch  ššmejdu,  politickmejdu,  politickýých uskupench uskupeníí,kter,kteréé nabaluj nabalujíí svoje svoje
intriky na intriky s Covidem19.intriky na intriky s Covidem19.

PouPoužžito je ito je číčíslo 3slo 3

-- SouSouččasnasnáá Vl Vlááda  Babida  Babišše  chte  chtěěla  odstoupit  jila  odstoupit  jižž na  ja na  jařře  2020.  Proe  2020.  Pročč?  Proto?  Protožže,  ta  Vle,  ta  Vlááda,  kterda,  kteráá
podeppodepíšíše  mega  dluhy  u  EU,  Istanbul,  Marakee  mega  dluhy  u  EU,  Istanbul,  Marakešš a  dal a  dalšíší se  do  budoucna  politicky  zni se  do  budoucna  politicky  zničíčí a a
odepodepíšíše.  Proto inscenace s vytvoe.  Proto inscenace s vytvořířím zm zááminky na  minky na  ÚřÚřednickou vlednickou vláádu,  kterdu,  kteráá nem nemáá politickou politickou
odpovodpověědnost,dnost,

-- K  takovK  takovéému  odstoupenmu  odstoupeníí ale  pot ale  potřřebovala  dostateebovala  dostateččnou  znou  zááminku  pro  svminku  pro  svůůj  pj  páád  a  nd  a  nááslednslednýý
odchod.odchod.

-- K tomuto K tomuto účúčelu byla vyuelu byla využžita Vlita Vláádou faledou faleššnnáá pandemie s Covidem19 a vytvo pandemie s Covidem19 a vytvořřila prvnila prvníí  řířízenouzenou
nastrnastrččenou skupinu obenou skupinu obččanskanskéé neposlu neposluššnosti, nosti, 

-- Ta nadnesla myTa nadnesla myššlenku demise Vllenku demise Vláády a vznik dy a vznik ÚřÚřednickednickéé vl vláády (kterdy (kteráá by zlo by zloččineckineckéé smlouvy za smlouvy za
ČČeskou republiky  podepsala.  +  daleskou republiky  podepsala.  +  dalšíší nepopul nepopuláárnrníí zaveden zavedeníí zm změěn).  Tento  pln).  Tento  pláán mn měěla  splnitla  splnit
skupina skupina šíšílenlenéé blond blondýýny Jany Peterkovny Jany Peterkovéé, v pozad, v pozadíí s policejn s policejníím konfidentem Krejm konfidentem Krejčíčím, nasazenm, nasazen
uužž v minulosti v af v minulosti v aféřéře Nee Neččas klikou  as klikou  ČČSSD SSD ŠŠkromachem, Hakromachem, Hašškem, tedy Zemanovci a skupinakem, tedy Zemanovci a skupina
ČČest,  Svoboda,  Respekt  Jiest,  Svoboda,  Respekt  Jiříří  ČČernohorskernohorskýý,  pro  zm,  pro  změěnu  konfident  estnu  konfident  estéébbááckckýých  pohrobkch  pohrobkůů
ŘŘeznezníčíčkovkovéé,  Kratochv,  Kratochvííla,  la,  ŠŠttáádlera,  Skdlera,  Skáály,  Korly,  Koráála,  Vla,  Víítovtovéé,  Haise  z  ANS,  Vorla  z  Ob,  Haise  z  ANS,  Vorla  z  Obččanskanskéé
sounsounááleležžitosti a Vzitosti a Vzáájemnost a daljemnost a dalšíších.ch.

-- Tento plTento pláán estn estéébbááckckýým pohrobkm pohrobkůům ale nevym ale nevyššel, protoel, protožže me měěl miniml minimáálnlníí ob obččanskou podporu.anskou podporu.

-- Proto pProto přři bli blížíížíccíí druh druhéé vln vlněě pl pláány jsou nasazeny uvnitny jsou nasazeny uvnitřř pl pláánu skupiny HON (Hnutnu skupiny HON (Hnutíí ob obččanskanskéé
neposluneposluššnosti)  s  p.  Sochorem,Michalem  Stanosti)  s  p.  Sochorem,Michalem  Staňňkem)  na  pozadkem)  na  pozadíí se  vztahem  k  vojensk se  vztahem  k  vojenskéé
rozvrozvěědce.Pldce.Pláán pokran pokraččuje a Vluje a Vlááda da úúmyslnmyslněě vyost vyostřřuje situaci, aby revoluuje situaci, aby revoluččnníí manipulaci pos manipulaci posíílilalila
naprosto nesmyslnnaprosto nesmyslnýými provokacemi obyvatelstva tak okatmi provokacemi obyvatelstva tak okatěě a tak intenzivn a tak intenzivněě prost prostřřednictvednictvíímm
ššikany a teroru p. Prymuly a Babiikany a teroru p. Prymuly a Babišše, e, žže nene neníí mo možžnnéé, aby to nebylo , aby to nebylo úúmyslnmyslnéé..

-- K tomu se na pozadK tomu se na pozadíí p přřiižživujivujíí v dal v dalšíších plch pláánech na pozadnech na pozadíí komunisti komunističčttíí pohrobci i pro sebe v pohrobci i pro sebe v
zzáájmu  komunistickjmu  komunistickéého  plho  plížíživivéého puho pučče  (rezident  STB  Mona  Ve  (rezident  STB  Mona  Věěra  ra  ŘŘeznezníčíčkovkováá,  ,  ČČernohorskernohorskýý,,
KrejKrejčíčí za zaúúkolovkolovááni vyni vyššíšším stupnm stupněěm komunistm komunistůů a Zemanovc a Zemanovcůů, Kratochv, Kratochvíílem, Haisem, Zbytkem,lem, Haisem, Zbytkem,
MynMynářářem, em, ŠŠkromachem, Hakromachem, Hašškem a dalkem a dalšíšími), ktemi), kteříří zakl zakláádajdajíí r růůznznéé strany, hnut strany, hnutíí, iniciativy, aby, iniciativy, aby
obobččanskou neposluanskou neposluššnost podchytili ze vnost podchytili ze vššech stran.ech stran.



-- ZaklZakláádajdajíí plagi plagiáát,  kopii  ukradenou  skutet,  kopii  ukradenou  skuteččnnéému Obmu Obččanskanskéému odporu  s  nmu odporu  s  náázvem Obzvem Obččanskanskéé
hnuthnutíí 2020,  d 2020,  dáále,  Charta 2021,  dle,  Charta 2021,  dáále Oble Obččanskanskáá soun sounááleležžitost,  Vzitost,  Vzáájemnost,  E-Koruna,  Njemnost,  E-Koruna,  Náárodrod
sobsoběě a  p a  přřipojujipojujíí je  k  ji je  k  jižž existuj existujííccíímu  estmu  estéébbáácko-komunistickcko-komunistickéé odno odnožíží ANS  (V ANS  (Víítovtováá,  Hais)  a,  Hais)  a
aktivistaktivistůům Prochm Procháázkovzkováá, , ŠŠvihlvihlííkovkováá a dal a dalšíší ji jižž nomenklaturn nomenklaturníí komunistick komunistickéé k káádry.dry.

-- K tomu je  nutno  pK tomu je  nutno  přřipojit,  ipojit,  žže  e  úúdajndajnýý nesmi nesmiřřitelnitelnýý boj  mezi  lidov boj  mezi  lidověě Kalouskovci,  chartisty  a Kalouskovci,  chartisty  a
Zemanovci je v podstatZemanovci je v podstatěě rovn rovněžěž divadlo a inscenace pro lidi, ve skute divadlo a inscenace pro lidi, ve skuteččnosti je nosti je říříddíí jedna a ta jedna a ta
samsamáá est estéébbááckckáá elita. Jedni est elita. Jedni estéébbááci a druzci a druzíí est estéébbáčáčttíí konfidenti a agenti si s n konfidenti a agenti si s náámi hrajmi hrajíí jednu jednu
velkou velkou ššpinavou hru.pinavou hru.

-- BIS i Vojenská rozvědka to ví a mlčí. Proč asi?BIS i Vojenská rozvědka to ví a mlčí. Proč asi?

To  celTo  celéé m máá ale  slou ale  sloužžit,  aby  si  lidit,  aby  si  lidéé glob globáálnlníí fa faššismus  zavedli  a  provedli  sami  na  sobismus  zavedli  a  provedli  sami  na  soběě,,
nevidoucnevidoucíí do skute do skuteččnnýých sledovanch sledovanýých cch cííllůů..

Nový podvod  estébáky  řízené revoluce  jako  v  roce  1989  za  účasti  falešné globální
pandemie Covid 19.
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