PROGRAM A PLÁN OBČANSKÉ JEDNOTY - 21.2.2021
Struční seznámení s plánem Občanské jednoty
Občanská jednota je název pro spojení občanů napříč politickým spektrem, bez
ohledu, zda jsou věřící příznivci některé z politických stran a jejich
zkorumpovaných lídrů (mafií) či nikoliv. Všude jsou slušní lidé a občané a všude
jsou i zmetci, kteří jsou zkorumpovaní zmetci, usilující jen o moc a peníze.
Symbolem a krédem Občanská jednoty ve společné myšlence je Čistý štít bez
politických mafií a touto nosnou myšlenkou,
Musíme vědět, co chceme, umět definovat, naplánovat a
musíme to umět realizovat a prosadit.
- Nechceme žádnou válku
- Chcete vnější bezpečnost před jakoukoliv cizí mocí
- Chceme vnitřní bezpečnost před kriminalitou
- Chceme kvalitní zdraví a zdravotnickou péči
- Chceme kvalitní školství bez genderové a globalistické doktríny
- Chceme skutečné právo a spravedlnost
- Chceme důstojný život pro každého řádného občana

Současné státní orgány, Vláda, Parlament, Senát, Ústavní soud, Policie ČR i
Armáda ČR selhaly.
Proto je nutné vytvořit si nejvyšší občanský lidový parlament dle Ústavy,
ústavního zákona č.1 s odvoláním na čl. 2 odst. 2 a odst. 4, s tím, že lid je nejvyšší
mocí v ČR, má právo uplatnit svou nejvyšší moc i přímo s odkazem čl 2/4, že co
není zakázáno je dovoleno.
Podle čl 23 Ústavního zákona č.2, Listiny práv a svobod je plně odůvodněn
občanský odpor současným fašistickým mafiím, které se zmocnily státu, protože
všechny orgány státní moci selhaly a selhávají i nadále.
Vědět co chceme ! Plán postupu ! Realizace ! Není čas !
RADA OBČANSKÉ JEDNOTY
Proto je plně prokazatelné a odůvodněné záměr lidu vytvořit nejvyšší orgán stání
moci, občanský Parlament, občanskou prozatímní vládu a prozatímní občanský
zákon a nekompromisně se vypořádat legitimní cestou s fašismem, který zde
praktikují zkorumpované státní orgány, především Vláda a současný parlament,
odebrat jim práva a moc a ustanovit Prozatímní vládu a Občanský parlament a
s mafiemi a globálním fašismem se vypořádat.

Tento projekt stojí na provedení legitimních občanských voleb prostřednictvím
vybudování okresních koordinačních středisek, jako okresních volebních center,
řádném vyhlášení lidových volebních pravidel a volby provést, zvolit si prozatímní
pro-národní vládu, schválit prozatímní zákon, který ruší všechny covid-fašistické
restrikce a kolaboranty cizí moci, přisluhující cizí moci.
Je to legitimní, dle současné ústavy. Je to platné podle současné ústavy a zbývá to
jen realizovat.
Kdo se ztotožňuje s touto myšlenkou a zavedením pořádku v našem, ne
mafiánském státě, může se na historickém procesu podílet, kdo ne, jasně
říkáme, ať nepřekáží.
Občanská rada
Referendum ČSR - Občanská jednota
- Jindřich Tichý, předseda Referenda ČSR
- Jaroslav Judas, Svatováclavské legie
- Pavel Janský, Občanská domobrana
- Jindřich Tichý, Referendum ČSR, Občanská policie
- Lenka Tarabová, Občanská neposlušnost
- Ilona Šulcová, Nesahejte nám na děti
- Předsednictvo Referenda ČSR
Covid-fašismus je útok na každého z nás, na Českou republiku, na pilíře naši suverenity,
státnosti, ekonomiku, školství, zdravotnictví, zaměstnanost zákonodárné a soudní
orgány, Ústavu i zákony.
Je třeba chránit svou zemi, svá práva a svobody, své rodiny, své děti a vnoučata, své
životy. Kdo tomu nerozumí nebo nechce rozumět, tomu není pomoci, ať nepřekáží.
Vědět co chceme ! Plán postupu ! Realizace ! Není čas !

