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Na základě porady dne 15.4.2020 Občanská rada,které bude projednáno 18.4.2020 ve
vyslovení odporu dle ústavního zákona č. 2, odst. 23 Litiny práv a svobod
PŘIJALA
toto usnesení a základní zásady vedení odporu:
(1) Občanská Rada
-

Je hlavním orgánem pro celkovou koordinace řízení (dále jen Rada)
Bude-li znemožněna činnost Rady, přebírá vedení náhradní Rada
Členové Rady jako hlavní orgán nejsou zveřejněny z bezpečnostních důvodů
Rada postupuje podle plánovaných kroků
Rada postupuje operativně podle vývoje situace
Rada postupuje podle Ústavy ČR
V případě mezi Ústavou a nižších právních předpisů díky sabotážím v legislativě,
rozporům s Ústavu nebo legislativní chaosu a nedokonalosti se řídí přednostně
Ústavou ČR.

(2) Cíl občanského odporu
-

Cíl odporu je zastavit kolaboraci české politické scény s plánovanými útoky
Globální elity prostřednictvím jejich politických přisluhovačů, kteří ovládli
Parlament, Vládu i celou státní moc.

-

Cíl je ochrana Ústavy ČR, její vymahatelnosti a dodržování, práv občanů a
záchrana potravinové soběstačnosti v návaznosti na suverenitu a právo na
sebeurčení.

-

Cíl je strategicky důležitá ochrana ekonomiky České republiky před kapitálem
Globální elity a MMF, která se chystá sofstikovaně pod záminkou manipulované
koronavirové pandemie vyvlastnit a zadlužit Českou republiku v bilionech Kč na
dlouhá desetiletí a zavádět postupně NWO (Nový světový řád)

-

Cíl je zabránit plánované povinné plošné vakcinaci Globální elitou, za kterou stojí
světové frmy dříve zakládané nacistickou elitou za pomoci USA.
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-

Cíl je zabránit plánovanému povinnému plošnému čipování a zavádění digitálního
zdravotního průkazu (certifkátu) v návaznosti na omezení pohybu lidí Globální
elitou, za kterou stojí světové frmy dříve zakládané nacistickou elitou za pomoci
USA.

-

Cíl je zabránit invazní migraci vnucované Evropskou Unií a kolaboranty české
státní moci

-

Cíl je zabránit neustálé silnější přímé a nepřímé propagaci a rehabilitaci nacismu
a fašismu, který se děje v současnosti

-

Cíl je zabránit korupcím v systému státní správy a moci, zneužívané politickými
mafemi,zejména potom nadnárodní korupci Globální elitou a jejich přisluhovači.

(3) Zásadní pravidlo
(1) Vzhledem k tomu, že se systematicky plní dlouholeté plány Globální elity za
pomoci loutkových Vlád, Parlamentu a politických korupčníků za účelem přeměny
světa do NWO pod maskou různých politických podvodů, lží a manipulací
politickou scénou v naší zemi, je nezbytné pochopit, že útok na život, tak jak jej
známe vrcholí a obranu proti těmto zločineckým krokům musí vzít občané do
svých rukou.,má li se tomu zabránit na poslední chvíli.
(2) Vzhledem k tomu, že skutečně hrozí nevratné změny k horšímu, stanovila
Občanské Rada nezbytnost mobilizace občanů interaktivním způsobem na
principu a zásadě „Kdo je Kdo“ - Orgány státní moci i aktivisté dostanou jasně a
ve lhůtě na výběr .. nebudu mít jinou volbu, než ….
„Buď budeš hájit zájmy České republiky a občanů nebo jsi kolaborant, který
jde v zájmu zisku a korupce proti zájmu České republiky a občanů, potom jsi
čistokrevný nepřítel.“

Nepřítel musí být vidět, abychom sním mohli bojovat.
Občanská rada
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