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Kdo:
Občanské referendum „A dost, republiku zpátky občanům“- Občanská Rada
Občanský bezpečnostní výbor občanského odporu podle čl.23, Ústavy, úz. č.2, Listiny
práv a svobod
Komu:
Parlament České republiky, Poslanci sněmovny Parlamentu ČR
Poslanecká sněmovna, Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 - Malá Strana, posta@psp.cz
Věc: Otevřená výzva poslancům sněmovny Parlamentu České republiky
Jménem Občanské Rady, Občanského bezpečnostního výboru občanského odporu proti
ekonomické diverzní sabotáži Vládou ČR, který jsme vyhlásili dne 18.4.2020 usnesením
Občanské rady, vás vyzýváme jako poslance zákonodárného sboru zvoleného vůlí lidu,
aby jste byli pamětliví, že sloužíte lidu a nikoliv svým politickým stranám a jejich
politickým zájmům.
Činnost a postup Vlády na loutkovém vodítku cizí moci vidíme jednoznačně jako
úmyslnou diverzní sabotáž České republiky udržováním mimořádného opatření
zejména likvidací ekonomiky a následným mnoha bilionovým zadlužením ČR, ačkoliv pro
to není jediný opodstatněný důvod, kromě manipulací …
A to dnes již nepochybně záměnou epidemie, která je zneužívána v rámci celého světa
jako falešná pandemie, inscenovaná WHO, organizací v rukou bankovních gangsterů a
cizí moci.
Vláda dnes nepostupuje v zájmu České republiky, ale podle celosvětového scénáře cizí
moci a proti zájmům ČR. Z tohoto titulu Vás vyzýváme, aby jste nepodpořili prodloužení
mimořádných opatření a zastavili tuto diverzní sabotáž při svém hlasování.
Dále vás vyzýváme, aby jste ustanovili vyšetřovací komisi ve věci selhání úmyslnou
sabotáží Vládou ČR a pokud Vám neposkytuje BIS a vojenská rozvědka dostatek
informací, my Vám je rádi poskytneme místo nich.
Proto Vás vyzýváme, aby jste se konečně chovali jako zástupci lidu a České republiky a
nikoliv jako stranické loutky v zájmu cizí moci. Vystavujete tím svou vlastní vizitku a sami
rozhodnete, do jaké historicky průkazné role se zařadíte.
Za Občanskou radu a Občanský bezpečnostní výbor
Jindřich Tichý
Pavel Janský
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