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Dne 18.4.2020 Občanská Rada zasedala ve věci vyslovení občanského odporu dle
ústavního zákona č. 2, odst. 23 Litiny práv a svobod …
PŘIJALA
toto usnesení a závěry:
Zhodnocení
Občanská rada zhodnotila celosvětově vyhlášenou fktivní pandemií koronaviru Covid19,
extrémně vyhrocenou řízeným procesem Vlád při postupné globalizaci Globální elitou
v návaznosti na postup české Vlády a Krizového štábu.
(1) Koronavirus Covid 19
(1) OR vyhodnotila na základě mnohých argumentů, důkazů, skutečností a zjištěných
informací, že korovirus Covid 19 byl vytvořen uměle a byl rozšířen celosvětově jako zbraň
Globální elitou za účelem celosvětové manipulace NWO (Nového světového řádu)
(2) Jedním z cílů bylo jednoznačně vyvolat celosvětovou řízenou pandemii paniky, strachu a
hysterie na celém světě, kterou bude Globální elita moci ovlivnit celosvětovou
ekonomiku všech států, zadlužit je a vytvořit závislost na bankovní a mocenské Globální
elitě. Pro Českou republiku jasně označeno za nepřátelský útok.
(3) Světová zdravotnická organizace WHO vyhlásila pandemické ohrožení, ačkoliv Covid19
nesplňoval jediný standardní parametr pro takové vyhlášení. WHO vyhodnocujeme jako
spolupachatele útočníka, tedy Globální elity (NWO), který je nástrojem Globální elity a
navíc závislým na fnancovaných ze zdrojů kontrolovaných Globální elitou.
(4) Na základě tohoto vyhlášení pandemie WHO česká Vláda, aniž by se jakkoliv
bezpečnostně zabývala tímto nepřátelským útokem, ačkoliv tyto skutečnosti znala a
musela vědět, naopak celé České republice lhala a plným vědomím plnila mezinárodní
scénář cizí moci vyhlášením mimořádného stavu a opatření .
(5) Česká Vláda tento scénář cizí moci, tedy útočníka plní nadále a tím diverzně sabotuje celou
českou ekonomiku a její zhroucení, a již realizuje 2. kolo plánu cizí moci a to pod
záminkou oživovaní ekonomiky zadlužit v bilionových částkách Českou republiku přijetím
úvěrů od MMF (Světové mezinárodní banky), na záminku investic do obnovy
ekonomiky,která je rovněž nástrojem G lobální elity, tedy útočníka. K věci je rozhodné, že
není třeba znát konkrétní identifkaci útočníka, ale samotný fakt, že skutek se stal.
Vědomá ignorace skutku je jednoznačně sabotáž.
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(6) Česká vláda vědomě na základě lží, manipulací a připravených záminek tajnými službami
pokračovala v opatřeních likvidujících celou ekonomiku České republiky, přesto, že na
nízkou nebezpečnost Covid 19 byla veřejně upozorňována.
(7) Česká Vláda tím naprosto vědomě ohrozila suverenitu a soběstačnost a vydala celý stát
do rukou Globální elity a jejich plánu s naprosto devastujícími účinky pro celou ČR a
naprosto ignorovala a dále ignoruje lékařské odborné kruhy, veřejnost i zákony, se
kterými manipuluje ve prospěch udržení devastujících opatření v zájmu cizí moci.
(8) Dále Česká Vláda a Krizový štáb jsou plně a vědomě odpovědní za zneužívání veřejných
prostředků, neprůhledných fnančních operací a korupci, čímž zadlužila v souboru všech
faktorů Českou republiku již nyní v hodnotě nejméně 1 bilionů korun, což je pro ČR i
občany likvidační v mnoha ohledech
Vyhodnocení:
(1) Česká vláda vědomě postupovala v likvidačním procesu podle plánu falešné pandemie
Globální elity a tím jednala proti zájmům České republiky, proti její suverenitě a
soběstačnosti a jednoznačně proto vyhodnocujeme jednání Vlády a Krizového štábu jako
diverzní sabotáž na nejvyšší úrovni řízení státu.
(2) Česká Vláda vědomě zbytečně zadlužila a vědomě způsobila náklady na státní rozpočet a
tím na státní dluh ve výši cc.1 bilionu korun a v následných škodách všech v odhadované
výši nejméně 10 bilionů Kč a způsobila již nebo nastávající bankrot desítek tisíc
živnostníků a frem a proto vyhodnocujeme, že jede o diverzní sabotáž na nejvyšší úrovni
řízení státu.
(3) Česká Vláda vytvořila zcela neprůhledný systém vyhlášené státní podpory spolu
s bankami, které skončily většinou ve vybraných obchodních subjektem, které se s plným
vědomím Vlády zvýhodnily a nebo přímo obohatily a proto vyhodnocujeme, že jede o
spekulace a diverzní sabotáž na nejvyšší úrovni řízení státu.
(4) Českou vládu tímto označujeme za podezřelou z vědomé diverzní sabotáže České
republiky, kterou vědomě provedla v zájmu cizí moci a nekonala v zájmu České republiky,
tak,jak jí určuje povinnost a Ústava České republiky a vyhlašujeme občanský odpor proti
Vládě České republiky, protože orgány státní moci nekonají a selhaly s oporou podle čl. 23
Ústavního zákona č.2 a preambule Ústavního zákona č.1.až do odvolání.
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