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Proto Referendum ČSR přijalo zásady a opatření …:

(1) Všechny aktivity  našeho hnutí  musí  být  součástí  koncepčního  plánu pro dosažení  dílčího,
významného nebo celkového cíle.

(2) Plánování, organizovanost a provedení musí mít svoji hierarchii, co se řekne, to se také stane,
udělá a splní beze zbytku na principu vojenského stylu řízení.

(3) Každý psaný text,  prohlášení,  stanovisko,  schůze,  shromáždění,  konference musí  mít  svůj
význam a cíl v návaznosti na další kroky a musí být toho dosaženo.

(4) Strategií  je  obracet  se  přímo  k občanům,  neboť  to  je  též  princip  referenda,  bez  ohledu
stranickou příslušnost. 

(5) Kdo se chce přidat  nebo spojit  na stranu Občanské jednoty  má nyní  příležitost  být  toho
součástí. Ale nyní. Žádné později se nepočítá. Zásada je, kdo se nechce přidat, z jakýchkoliv
důvodů nemůže nadále počítat s ničím. Pro záchranu pro-národních zájmů už není čas.

(6) Spolupráci  s jinými stranami a hnutími  neodmítáme. Máme pro-národní  myšlenky,  princip
Občanské Jednoty, projekt i program. 

(7) Oslovíme a vyzveme ke spolupráci, ale pouze jednou, kdo nebude chtít, ukáže skutečné karty
a o co jim jde ve skutečnosti. 

(8) Dostanou  jedinou  volbu  „Buď  a  Nebo“.  Buď  patří  k občanům  a  jde  nám  o  vítězství  nad
globalisty  nebo patří  skrytě ke kariéristům se snahou udržet  stávající  systém globalistické
mafie. Tedy nepřítel.

(9) Takoví budou nezbytně vyhodnoceni jako soupeři, kteří se za vlastenectví jen schovávají a ve
skutečnosti se jen snaží uchovat současný politický systém a parlamentní demokracii ke svým
kariérám.  

Mnohým se toto nebude líbit, ale potom mají smůlu, pro záchranu naší země a šance vymanit se
z 30-let  trvajícího  marasmu,  z EU,  z vlivu  globalistů  skutečně  nezbývá  žádný  čas  na  váhání,
přešlapovaní a vykecávání, ani na facebooku, ani na impotentních demonstracích nebo srazech a
schůzích bez cíle.
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Desítky pseudo-indiánských náčelníků, kteří se chtějí uplatnit, mají možnost dokázat a  uplatnit se
v Občanské jednotě. Kdo nechce, jen otevřeně ukáže, že o Občanskou jednotu mu nejde a že mu
jde o úplně jiné záměry, ať jsou konfidenty nebo kariéristy.

Mají k dispozici pro uplatnění projekt, program, organizaci, kázeň, taktiku Občanské jednoty. Vše
co jim chybí. 

Mohou se uplatnit nebo se otevřeně či ignorací postavit proti Občanské jednotě.

Za předsednictvo Referenda ČSR - 21.6.2020
Jindřich Tichý
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