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Věc: Oslovení starostů obcí České republiky

Vážení starostové obcí v České republice, dovolujeme si Vás oslovit, protože se blížíme k zásadní
křižovatce v historii a vývoji společnosti. Zhruba po 100 letech se v periodickém cyklu vyvíjí a je
v plánu v důsledcích cizí moci společenské a geopolitické uspořádání světa a tím i Evropy.

Pokud si vážíme své vlasti,  apriori práva na existenci a sebeurčení České republiky, nemůžeme
zůstat nečinní a přihlížet, jak nadnárodní síly a mocnosti usilují po století opět přerovnat svět ke
svým zájmům a obrazu.

Zdánlivě nenápadné skutečnosti se pomalu a jistě stávají odkrytými a zveřejňovanými, jako Aspen
institut a jejich již otevřené projevy na evropských konferencích s plány o novém uspořádání střední
Evropy  (plány  tajných  služeb  USA  na  Trojmoří)  nebo  nové  Rakousko-Uhersko  v  podobě
Východoevropské  Unie,  politické,  mocenské  vlivy  a  zájmy  Habsburků,  Lichnštejnů,  rodu
Savojských, skryti  v různých církevních jezuitských řádech s velkým vlivem na politiku EU, z
nichž jednou z hlav této chobotnice je Jindřich I, Lucemburský, kterému se v roce 2020 byl poklonit
v korunním sále Andrej Babiš, stejně tak, jako se poklonil s jarmulkou u Zdi nářků v Izraeli, a tím
deklaroval svou podřízenost a zaprodal Českou republiku.

Je mnoho informací, který běžný smrtelník neví, nevidí, ale na těchto, zejména evropských plánech
pracují tyto euro-globalistické síly už velmi dlouho a aktivně i v České republice. Jejich nikoliv
zanedbatelným cílem jsou šlechtické a sudetské restituce, o které zcela zjevně usilují. 

Zrušení Benešových dekretů, ale plán zrušit i  Masarykovy pozemkové reformy jim má umožnit
vyvlastnit zpět všechny jejich majetky. Pád a řízený rozklad České republiky jim to samozřejmě
umožní tím, že celý český právní řád zanikne i  s  Českou republikou. Po restitucích církevních
majetků, neoprávněně, (protože dávno jejich nebyly), které měly dokonce již dávno, od Habsburků
pouze pronajaty a církev je nevlastnila. To vše jsou skutečnosti a fakta, která všichni znáte, nikoliv
konspirace.

Globální prediktoři tu byli, jsou a pokusí se zde být na pořád. Jejich cíle nejsou cíli České republiky,
nejsou cílem Čechů, Moravanů a Slezanů. Jsme suverénní stát a pokud si chceme uchovat právo na
sebeurčení, je třeba, abychom si takových plánů všímali, dokázali se jim bránit.

Je již naprosto zřejmé, že celosvětový útok prostřednictvím falešné pandemie Covid19 měl jako
jeden z cílů nabourat pilíře státnosti národních států, tedy i České republiky. Byly nabourány pilíře
státu  ekonomické,  vznik  nesplatitelné  zadluženosti  globálnímu  prediktorovi,  pilíře  školství,
zdravotnictví, zaměstnanosti a zejména pilíře rozkladu zákonodárné, soudní i výkonné moci.
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Globální prediktor ovládá dnes už kompletně celou politickou moc napříč spektrem, tím ovládá moc
zákonodárnou, zákonodárnou mocí ovládá celou společnost a prostřednictvím korupčního lobbingu
systematicky ovládá nejen Vládu ČR a část státního aparátu, ale Parlament i Senát ČR, ale řídí i
jejich  veškerou  destruktivní  činnost  proti  suverenitě  našeho  státu.  Deformace,  zahlcení  i
nefunkčnost právního řádu s proti-národními důsledky jsou rovněž zřejmé a zjevně viditelné. 

Bez ohledu na to, za koho a kterou politickou stranou jste byli zvoleni, jako zástupci obcí České
republiky, žádáme Vás, aby jste se zamysleli nad celou věcí, nad dlouhodobým procesem sabotáže
České  republiky  a  suverenity,  i  nad sabotážemi  prostřednictvím covid-fašismu v  návratnosti  na
Vládní podvody s falešnou pandemií, vylhanými manipulacemi se statistikami a jaký dopad tyto
kolaborační procesy mají.

Zamyslete se nad tím, jaké nevratné změny a na jak dlouho již způsobily narušení pilířů školství,
narušení výchovy a vzdělání našich děti, jak destruktivně rozdělily společnost až do rodin, rozpadů
manželství, tím i rodin, jako základ státu. Jak narušují tradiční hodnoty, tak jak je známe. 

Zamyslete se nad tím, jak se snižuje plošně funkčnost, kvalita a zabezpečení zdravotnictví, jak je
destruktivně narušen pilíř práva a spravedlnosti, jak jsou narušeny vztahy mezi občany a Policií, jak
jsou zjevně viditelné dopady na morálku a hodnoty celé společnosti.

V neposlední řadě jsou již viditelné stopy narušení ekonomiky, zdražování položek potřebných k
životu každého a jak se plány korporací již ukázkově začínají projevovat. Důsledky nárůstu cen v
oborech stavebnictví, v oborech potravinové výroby, závislosti na cizím zásobování a dopady.

Co je to závislost finanční či ekonomická závislost vám jako starostům obcí nemusíme vysvětlovat.
Dobře ji znáte. Závislost na cizí moci je cestou do pekla a plíživou destrukcí každého občana i
majetku.  Pouze  silná  soběstačná  suverenita  národního  státu  má  šanci  zajistit,  uhlídat  a  bránit
hodnoty našich domovů.

Proto nezávislé Občanské volby, proto Občanský parlament, proto Občanská vláda, jejíž volba bude
od 13.9.2021 úkolem Občanského parlamentu. Následně budou vyzváni stávající poslanci státního
parlamentu a senátu k signování vzniku nejvyššího orgánu, Občanského parlamentu a Prozatímního
zákona proti covid-fašismu. 

Když tak neučiní, budou prohlášeni za osoby, které ztratily mandát a bude zahájeno vyšetřování
sabotáží, vlastizrady a zneužití pravomocí úřední osoby při zločinném spiknutí proti suverenitě a
občanům České republiky přisluhováním cizí moci.

Je zřejmé, že jste o této iniciativě Občanského odporu mnozí ještě neslyšeli, ale je to realita, která je
zde, podle Ústavy, ústavního zákona č.1/1993 Sb., čl. 2 (lid je nejvyšším zdrojem moci…) a dle čl.
23, ústavního zákona č. 2/1993 Sb., (práva na odpor, pokud všechny státní orgány selhaly).

My, občané České republiky bereme vážně naši svobodu, budoucnost, budoucnost našich dětí, úctu
k vlastnímu suverénnímu státu a právu na sebeurčení a žádáme Vás, aby jste i vy, jako starostové i
jako občané se postavili proti covid-fašismu, plánům a postupné destrukci České republiky čelem,
dříve, než bude pozdě. 

Nevratné společenské změny nastanou, to nelze odestát, na nás ale záleží, zda nastanou pozitivně
pro  nás  občany  nebo  zda  poslouží  globálnímu  fašismu  a  novodobému  otroctví  globálních
prediktorů.

Podepsáni za, 19.8.2021 :
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