„ Statní zástupci, jste pilíř státu nebo mlčící spolupachatelé zločinného spolčení? “

středa, 11. listopadu 2020

Věc : Přímé oslovení občanů státním zástupcům České republiky
Vážení státní zástupci, v současné době skutečně probíhají rozsáhlé nadnárodní korupční
aktivity, které se snaží uchopit moc nad světem a Evropou. Je to globální, bankovní, úřednický
a technologický fašismus nikým nevolených struktur. Není možné, aby jste neviděli, kam
situace u nás spěje.
Nadnárodní bankovní kruhy, technologické, farmaceutické společnosti svým vlivem, korupcí
hluboce překročily standardní rámec státních suverenit. Prostřednictvím svých mezinárodních
lobby zkorumpovaly celé vlády nebo přímo dosadily své loutkové vlády. Též narušily
dlouhodobě legislativní procesy a vyvolaly plíživé deformace zákonů ve prospěch svých
mocenských zájmů nejen u nás, ale i v celém světě. Př. novelizace zákona o zdraví lidu.
Naše Vláda zkorumpovaná zahraničními agenturami, tajnými organizacemi a vlivovými
organizacemi s mezinárodní působností plní neoficiálně zadané příkazy cizí moci, nikoliv
v zájmu České republiky, ale proti zájmům České republiky. Vláda, a to nejméně
v případech…se dopouští …
1) Na základě vlivu neziskové organizace WHO (Světové zdravotní organizace), placené
farmaceutickým průmyslem inscenovala a inscenuje stále podvodnou pandemii
s Covidem19, falšuje rozsáhlou činností podvodných a úmyslně zmanipulovaných opatření,
nařízení a sofistikovaných návazností, na jejichž základě spáchali její členové trestné činy
jako organizovaná skupina a to § 209 podvod,
2) Účelovými opatřeními s nekalým úmyslem dále spáchali a páchají podle § 314 sabotáž
české ekonomiky s tisíci poškozenými, namířenou proti zájmům České republiky
3) Touto nepřetržitou sabotážní činností se v souběhu též dopustili trestného činu § 163a,
účast na zločinném spolčení, uvedli v omyl i Parlament ČR, dále rozsáhlou síť zdravotních
zařízení a to zcela vědomě, v zájmu cizí moci.
4) Úředníci české Vlády dále páchají útok na zdraví celé populace ČR infikovanými a
falešnými testy Covid 19, které obsahují nejen zárodky nemocí, ale i zdraví škodlivá
nanovlákna a chemické látky. Tuto skutečnost ví a přesto na základě podvodných
manipulací neustále nařizují testování PCR testy a Antigeními testy, které přímo ovlivňují
zdraví osob a v mnohých případech hrozí i zhoršení stavu jinak nemocných a jejich možné
úmrtí.
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5) Mnohokráte porušili Ústavu České republiky a zneužili při úmyslných rozsáhlých přípravách
zákony České republiky. Tím porušili § 329 trestního zákona, zneužití pravomoci úřední
osoby a ve své trestné činnosti pokračují a všechny prvky jejich činnosti vykazují
protiústavně znaky zavádění fašismu a potlačování demokracie.
6) Tuto činnost vykonávají vědomě, cíleně a propojeni s cizími mocnostmi, jejich tajnými
službami nebo soukromými agenturami, napojené na bankovní a mocenskou strukturu,
které poskytují krytí při rozsáhlejší nadnárodní činnosti, z nichž jedním z cílů je likvidace
České republiky. Tato jejich činnost byla dlouho dokumentována a důkazy jsou k dispozici.
Chybí jen vůle české státní moci se s nimi zabývat.
Apelujeme na Vás, vše je namířeno v rámci mezinárodních mocenských zájmů k likvidaci
České státnosti.
Vyzýváme vás, konejte, protože pokud selžete jako česká státní výkonná a soudní moc,
našemu státu hrozí přímý zánik rozpadem své nefunkční struktury, zániku práv, svobody
občanů a právo na sebeurčení.
Pokud takový stav nastane, hrozí další následek a to občanská válka, která by byla
nešťastným hřebíkem do rakve české státnosti a mnoho dalšího. Konejte vy, nebo probudíte
ulici k revoluci.
Útok namířený v důsledcích na zánik naší státnosti a existence naší České republiky, kdy se
nadnárodní korupce zmocnila státotvorných pilířů, moci zákonodárné (korupce poslanecké
sněmovny), moci soudní (nefunkčnost soudů a státních zastupitelství) a moci výkonné
(zkorumpovaná vláda, klíčová ministerstva a složky státní správy) právě probíhá.
Jste oprávnění jednat na úrovni nejvyššího, krajských i okresních státních zastupitelství
s vedením Policie ČR centrálně, na krajské i okresní úrovni a právně kvalifikovat zadání pro
vyšetřování Policie ČR.
Jednejte a jako autorita práva a spravedlnosti dejte výklad a směr Policii ČR a ukažte
vyšetřovatelům Policie ČR, že zákony platí pro každého, že zkorumpovaná Vláda není
nedotknutelná a spravedlnost v tomto státě existuje. Zkorumpovaná zrada Vlády a politických
mafií, včetně Parlamentu je přímo okatá a důkazů je více než dost.
Vlivem euro frakce v čele s Habsburky, takzvané novodobé Rakousko Uhersko (Rakousko,
ČR, SR, Maďarsko) nebo vlivem USA druhá verze Trojmoří (Polsko, ČR, SR, Maďarsko,
Rumunsko, Arménie, Iránská nafta) dokonávají pád Republiky. Špinavá politika není nad
zákon ani omluvenkou pro vlastizradu, ke které je sice impotentně podmínkou nutné spáchat ji
se zbraní, ale Covid 19 a falešná pandemie se dá považovat za přímo genocidní zbraň.
Občanské referendum – Referendum ČSR A Dost!!! Republiku zpátky občanům
Rada Občanské Jednoty v občanském odporu podle čl. 23 ústavního zákona č. 2 Listiny práv a svobod
s oporou v čl. 2/odst. 2 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb.
Zapsal: hlavní koordinátor Jindřich Tichý,
místopředseda Referenda ČSR, velitel Občanské Policie, zástupce velitele Občanské domobrany, člen
Občanské Rady, spoluautor nové Občanské Ústavy pro plnou přímou demokracii, programu a prováděcí
dokumentace, dříve váš bývalý kolega, důstojník Kriminální služby a člen předsednictva Odborového svazu
Policie
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