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Předmět:
Návod jak se účinně bránit intenzivnímu nátlaku k testování nebo vakcinaci
Covid19.
Pro zaměstnance organizací, zejména asistenty zdravotní péče, zdravotníky, učitele a rodiče a děti ve
školách a ústavech.

Konkrétně k věci.
Pod záminkou vydaného, většinou ale neplatného Vládního nařízení jsou pracovníci
různých oborů tlačeni a donucování pod hrozbou propuštění ze zaměstnání k testování
na Covid19, zejména antigenními a PCR testy. K povinnému testování jsou donucováni
stejně tak rodiče s dětmi, podléhajícími školní docházce. Různým způsobem jsou
nátlakem, manipulačními, nezákonnými i podvodnými prostředky a způsoby.
Tedy k věci a návodu na skutečný úhel pohledu:
- Parlament není oprávněn schvalovat zmanipulované zákony s porušováním
lidských a občanských práv, které jsou v rozporu s Ústavou ČR. Pokud tak učiní, není
to de iure platné, není to legitimní. Nemohou jej uvést v život de facto a aplikovat jej
v praxi. Pokud ano, je to porušení zákonů a trestný čin. Imunita je neoprávňuje.
-

Vláda i ministři jsou pouhými výkonní úředníky, s povinností jednat pouze v rámci
své kompetence a pouze podle Ústavy a zákonů. Vydávat jakákoliv nařízení, která
Ústavu a zákony ignorují, obcházejí, využívat mezer nesmí. Pokud to udělají, je to
neplatné. Tak rozhodly i soudy a proto jejich vládní nařízení ruší.

-

Orgány státní správy, Hygienické stanice se takovým nezákonnými nařízeními
nesmí řídit, pokud se jimi budou řídit, jsou spolupachateli zneužití pravomoci úřední
osoby, sabotáže, př. vlastizrady. Neznalost zákonů je neomlouvá, jsou výkonnou
mocí státu ve své, zákonem určené, dikci a jsou plně odpovědni za své konání.

-

Odpovědní pracovníci státních i jednatelé soukromých organizací se nesmí řídit
žádným nezákonným nařízením, protože ani je neznalost zákona neomlouvá a pokud
budou nutit své zaměstnance k čemukoliv nezákonnému, s pohrůžkou podmínky
nějaké závažné újmy zdravotní či společenské, dopouští se trestného činu minimálně
§ 175 vydírání nebo § 177 Tísně.

-

Pokud Vás někdo, kdokoliv, bude intenzivně nutit, ať už byl slepě neznale
poslušný, (protože to přece řekl ministr), oznamte jej ihned na Policii ČR pro
uvedený trestný čin podle § 158 trestního řádu a trvejte na přijetí trestního
oznámení. Policie ČR je povinna jej přijmout a pokud trestný čin právě probíhá, je
povinna zakročit na místě.

-

Kdo provádí lékařský zákrok, je povinen předem získat váš informovaný souhlas,
kde máte právo odmítnout zákrok a nabídněte, pro splnění bezinfekčnosti, možnost
odběru zdravotně nezávadným testem (sliny, krevní odběr). Neexistuje možnost
výmluvy, ať si to zaměstnavatel zajistí, je to jeho povinnost, ne vaše. Bez vašeho
informovaného souhlasu nikdo nesmí zákrok provést.
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Pokud Policie ČR odmítne přijmout trestní oznámení, podejte trestní oznámení na
Státní zastupitelství písemně i s uvedením, že PČR odmítla trestní oznámení.

Dále ….
Doporučujeme si na internetu dohledat přesná znění zákonů a paragrafů a přečíst
si je:
-

§ 175 trestního zákona Vydírání
§ 177 trestního zákona Tíseň
§ 314 trestního zákona Sabotáž
§ 146 trestního zákona Ublížení na zdraví (následek testů na Covid19 bez certifkátu)
§ 158 trestního řádu – Trestní oznámení

Nicméně, je to dlouhé, ale přečtěte si i tento text,který vám mnohé napoví.
Obecně k věci
Aby jste byli srozuměni s čím nucené povinné podvodné testování a vakcinace souvisí a
z jakého důvodu jste bráni jako rukojmí . Nejsou to konspirace, ale prověřené
souvislosti.
To, co probíhá v tomto zaměření už celý rok v naší České republice je součást sabotáže
podle § 314 trestního zákoníku lidmi v čelních funkcích státu a státního aparátu.
Přesněji lidmi z Vlády a některých ministerstev a politických stran, též médií
podléhajících vysoké sofstikované korupci a doktríně postupného narušování pilířů
státnosti a plíživé likvidace ČR.
Jako rukojmím tohoto procesu jsou zneužívány všechny oblasti společenské a státní
struktury i lidé, zneužit je Parlament, (tedy moc zákonodárná), Ministerstva (jako moc
výkonná), obcházení soudních nařízení proti Vládě (tedy moc soudní, což je maření
soudního nařízení), likvidace ekonomiky, narušování funkčnosti zdravotnictví, sociální
péče, stejně narušování vzdělávacích procesů (školy) a dalších, prováděná pachateli
v zájmu cizí mocí a cizími tajnými službami.
Cílem je rozložit všechny oblasti funkčnosti státu. Tedy vztah, který by měla řešit česká
tajná služba a kontrarozvědka. Bohužel tyto složky státu jsou také negovány a
paralyzovány.
Je nezbytné pro pochopení věci. Tento proces se děje po celém světě, zejména v Evropě,
kdy cizí moc chce opět přerovnat uspořádání celé Evropy podle svých představ a
implantovat v Evropě západo-evropskou (zjn. Francie,Německo) a východo-evropskou
(Rakousko, Maďarsko, ČR, SR, Polsko př. Rumunsko a Bulharsko), rádoby Unii nebo
chcete-li, nové rádoby Rakousko-Uhersko. Cíl je pád národních států. Globalizace.
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Tento proces je v daleko širších souvislostem mocenského plánu. Provádějí to skutečně,
to není konspirace, některé části tajných služeb USA (zejména NSA) v dlouholetém
plánování společně (a myslím to skutečně vážně) se světovými globalisty, z nichž mnozí
pocházení původem z IG Farben, nacistického německého chemického koncernu a
farmaceutického průmyslu, které vyvezl zakladatel americké CIA Allan Dulles do USA na
konci 2.světové války.
Tito potomci nacistů jsou iniciátoři a zakladatelé, případně sponzoři organizací OSN,
WHO Světové zdravotní organizace, která vyvolala podvodnou pandemii a světových
bank, na něž jsou napojeny farmaceutické koncerny jako je Bayer, Basf, Sanof, které se
podílejí na farmaceutických společnostech, většinově dnešními dodavateli do našeho
zdravotnictví, výrobci oněch vakcín, testů.
Ano, naše Vláda i část státního aparátu pracuje v zájmu této cizí moci proti zájmům
České republiky a občanům naší země. Naše Vláda a spol. pracují ve prospěch proněmeckých zájmů a v zájmu globalizace likviduje plíživě celý stát. Paralyzovali orgány
české národní bezpečnosti, českou vojenskou rozvědku a BIS, ( kteří to vědí, jen
nemohou bez státní moci nic dělat) .
Vzhledem k tomu nezbylo, než v rámci legálních možností, vytvořit alespoň náhradu
české kontra-rozvědky, vlastní informační službu občanů. Vznikli jsme z bývalých
policistů a vojáků, kteří se už na plíživou likvidaci ČR nemohli nečinně koukat a
suplujeme to, čím se ani Policie ČR, BIS ani Vojenská rozvědka nesmí zabývat. Není jí to
dovoleno.
Na vše, co je zde řečeno, byly vyhledány indicie i důkazy s cílem to zveřejnit a dosáhnout
toho, že se odpovědné složky (Policie ČR, Státní zastupitelství, soudy a Parlament)
probudí a začnou tuto rozsáhlou sabotáž, vlastizradu a další, na nejvyšší úrovni zabývat.)

Zapsal Jindřich Tichý, místopředseda,
bývalý důstojník kriminální služby, velitel Občanské policie a koordinátor Občanského odporu
a Jednoty Občanská iniciativa Referendum ČSR – Občanské Jednota v odporu proti vládnímu
fašismu podle čl.23 Ústavního zákona č. 2 Listiny práv a svobod - 1.12.2020
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