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ZPRÁVA
ROUŠKY (NÁHUBKY) JSOU POLOVIČNÍ STANNÉ PRÁVO
Občanská policie .. metodika pro účinný Občanský odpor podle čl.23, Ústavního zákona č. 2 –
Listniny práv a svobod – občanské hnutí proti politickým mafím
Zaměření
Komu

: Metodika účinného Občanského odporu 25.9.2020.2020
: Všem občanům České republiky, všem organizátorům občanského odporu

Abychom se vyznali v tomto soudobém celosvětovém chaosu, je nezbytné nazývat věci, události a
vývoj pravými jmény, a s pravým významem, a to včas, než bude pozdě.
1) Dnes je celosvětově zaváděn globální fašismus takového rozsahu, že si jej mnozí ani
neumí přestavit? . Ale jak shrnout do jednoho dokumentu celý chaos, který nám zavádí
Globální prediktor do našich životů?
2) Globální prediktor, pravým významem mocní tohoto světa, neboli stínová vláda nad
světem, nebo také bankovní bandité zavádějí pozvolna za pomocí doktríny totální
závislosti a bankovního banditismu plnohodnotný globální fašismus, totální závislost
obyvatelstva na jejich mocenských právních, ekonomických a fnančních systémech
postupnými plíživými kroky a změn ve společnosti. Jedním z nástrojů je podvod
s Covidem19.
3) Tyto mocenské ekonomické a politické mafe mají pod kontrolou celý systém, Vlády, státní
legislativu, zákony a to co nemají, urychleně dokončují. U nás tomu není jinak, proto pravým
názvem a významem je, že náš znásilněný pseudo-demokratický systém není o právu a
spravedlnosti, ale zavádění postupného fašismu a totální kontroly nad lidmi, jejich
majetkem a penězi. A využívají nejen dluhové pasti, ale i našich občanských nedostatků,
neznalosti, ne-informovanosti a slepé poslušnosti.
4) Pravým významem je, že naše Vlády, vládnoucí politické strany slouží ve skutečnosti
Globálnímu prediktorovi, cizí a neofciální moci, prokazatelně nacistického původu
prostřednictvím pohrobků, vyvezených do USA americkou tajnou službou po 2. světové válce,
kde založili spousty chemických, farmaceutických a genetických frem, A které působí do dnes
a jsou například významnými dodavateli léků, vakcín, desinfekcí u nás přímo i nepřímo dnes.
Příklad, frma Sanof,  Bayer,  Basf a další a další.
5) Naše Vláda a celý politický systém jim přisluhuje. Pravým názvem tedy páchá spiknutí,
sabotáže a typickou vlastizradu národa a nás všech. Pravým slovem jsou to zločinci.
6) Z toho vyplývá, že jediný účinný prostředek a způsob, jakým je lze porazit je sjednocený
požadavek občanů a občanského Odporu. Důrazný hlavní požadavek, trestní a hmotnou
odpovědnost za jejich zločiny. Neboť právě zločiny páchají. Požadovat, aby Parlament
vydal Vládu k trestnímu stíhání. Důkazů je dost. Pokud Parlament a státní orgány selžou a
nevydají je, zbývá jen bojovat a nebo se smířit s globálním fašistickým režimem a otroctvím.
7) Kdo bude sedět a koukat, dočká se totálního fašismu a války proti Rusku kvůli moci a
surovinám, protože Globální prediktor nic jiného za cíl nemá.
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