„ Jsou zdravotníci, kterým je stále svatým Hypokratos a jsou mengele-zdravotníci, kterým jsou svaté jen
korupční odměny za přísluhování zjevnému podvodu sfalešnou covid-pandemií. A to je poměrně zásadní věc.“

pondělí, 16. listopad 2020

Věc: Přímé oslovení zdravotníků; zejména zdravotních sester a lékářů.
Je těžké oslovit najednou, krátkým textem jednoho oslovení zdravotní sestry, lékaře i další zdravotní personál,
např. v zabezpečení seniorů nebo osob závislých na sociální a zdravotní péči.
Takže nejprve k těm všem, kterým je poslání lékaře či zdravotníka a Hypokratova přísaha svatá, a je jejich
postoj je pevný v tom nejzákladnějším. K těm, kteří se zdravým rozumem i pevností charakteru a morálky
nenechali ovlivnit sofistikovanou korupcí systému a nenechávají se zavlékat do zavádění novodobého
globálního, korporátního a úřednicko-technologického fašismu. Jsme s vámi a vám díky a čest. Máte naši
plnou podporu občanů.
Avšak k těm, kteří se zpronevěřili svému poslání, chci řicí toto. Ochotně plníte nezákonné, neústavní,
protiprávní pseudo-zdravotní pokyny a pseudo-příkazy systému v duchu sabotáže a vlastizrady na pozadí,
počínaje Vládními nařízeními, konče hygienickými stanice. Pomáhají pošlapávat Ústavu, Zákony a práva
občanů, zejména přijímajíce finanční či jiné korupční úplatky nebo zvýšení platby či odměny za aktivní
spolupachatelství podvodu s Covidem 19 a pseudo-pandemií.
Každá lotrovina, podvody či vydírání občanů na vodítku tajných služeb, i kdyby je prováděla Vláda, či
prostřednictvím zdravotního systému, viz. Hygieny, každý útok na pilíře občanského státu, kterým
zdravotnictví bezpochyby je, že jednou skončí tak, jak vždycky každý podvod či fašismus. Lidé se proti němu
vzbouří, dříve nebo později ten fašismus porazí, odstraní a odsoudí. Tak tomu bylo co existuje historie, a tak
tomu bude nejspíše i v budoucnu. Potom bude každý přisluhovač fašistické zvůle jakkoliv sofistikované
postaven k odpovědnosti jako pachatel nebo spolupachatel, ať už spolupáchal zlo vědomě, z nedbalosti nebo
z nevědomosti. Pro takové vyjmenuji jen několik paragrafů …
-

zanedbání zdravotní péče pod zástupnou záminkou, že odmítáte ošetření, protože někdo nechce
zdravotně závadný PCR nebo Antigenní test či vakcínu.

-

Nutíte a pomáháte ve lži nutit lidi, že člověk je povinen se podrobit nařízení, protože Hygiena nebo Vláda
nařídila, ačkoliv to pseudo-nařídila na základě lží, statistických podvodů. Vůbec jste se nezamysleli nad
tím, že žádný úředník, i kdyby to byl ministr zdravotnictví, nemá právo něco takového nařídit a žádný
Parlament nemá práva novelizovat zákony tak, že odporují Ústavě, čímž nutíte někoho něco konat a
způsobujete závažnou újmu. Tedy trestný čin vydírání podle §175 trestního zákona, který spáchala
Vláda, ministr zdravotnictví, Hygienické stanice a v neposlední řadě spolupachatelstvím i každý ze
zdravotního systému, kdo spolupáchal prosazování tohoto trestného činu v praxi také.

-

Naše hnutí bude nápomocno každému poškozenému při podání jasného trestního oznámení podle § 158
trestního řádu, na každého, kde se dopustí trestné činnosti v tomto smyslu, zejména potom § 175
tr.zákona. Poskytneme též podporu každému zdravotníkovi, kterého nutí vydíráním k povinnému testování
či vakcinaci na základě neplatných a protizákonných nařízení.

-
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