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ČLÁNEK

Něco o práci tajných služeb 6
Delší dobu seriál o stylu práce tajných služeb nepokračoval, tak nyní zbývá trochu času na kousek
pokračování.
Něco o Rozbíjení vlastenecké scény a občanské soudržnosti...
Není to nic, co by skoro každý nepochopil. Největší obavou vládnoucích politických mafií je
jednota občanů, Podstatou té jednoty musí být ale účel, obsah takové "občanské jednoty".
Jednota musí mít obsah, cíl čeho chce dosáhnout.
-

může to být jednota protestu proti něčemu, zákonu, vládnímu nařízení

-

může to být jednota proti nějakému opatření, jako například podvodné opatření vlády kvůli Covidu
19

-

může to být Jednota do voleb, třeba s cílem svrhnout a odstavit od moci všechny cizákům
posluhující politické mafie ,a to jak tvářící se pro Bruselsky, tak ty, kteří byly vytvořeny jako účelové
opozice, zpívají vlasteneckou písničku (dnes kdejaký blbec zpívá vlasteneckou písničku) a které
ukradnou občanům čas, jednotu, sílu a vedou boj proti mafiím jen na oko a do nenápadně
ztracena

-

může to mít i vyšší cíle, Jednota proti globalismu bankovních banditů a vládců světa, proti
doktríně 4. říše Evropské unie, což je prodloužená ruka banksterů.

Dlouhodobě s tím politické mafie, prostě ti mocní, počítají, tak vytváří parlamentní opozice
max. do 10-15% a připravují politické ksichty i 10 let dopředu.
-

Dnes si můžete všimnou, že je takto připravován Šlachta na úlohu vnitra

-

Rohanová pro účely ministra spravedlnosti

-

nebo Hampl, Šichtařová pro změnu z jiného gangu

-

neposlední v řadě pí.Vitásková, kterou připravují pro úlohu prezidentky, nástupkyni Zemana.

Hm, řekneme si dobrý? možná!! Ale to by za tím nesměli být např. 2 kmotři, mistr Škromach a
Hašek, socani z ČSSD, ve skutečnost osoby napojené na komunisticko-zemanovské estébáky,
jelikož STB nikdy nezanikla, jen se řízeně přeměnila.
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A protože je dávno známo, že Kalouskové, ODS a další podobní jsou rovněž řízeni neustále STB
(nadarmo to nebyli všichni agenti a konfidenti STB i tehdy), máme tady další podvod jak z roku 1989,
jenom naruby, protože se jim to tak hodí, aby si uchovali moc.
-

A jak je to s tou Občanskou Jednotou? Známá taktika léta pěstuje na pro-národní vlastenecké
scéně STB školu. V čem to spočívá?

Vždy, když se narodí nějaká jedna vlastenecká vlna, vykazující vyšší stupeň organizovanosti a schopná
účinně bránit politickým mafiím, najednou se narodí nějaká druhá alá vlastenecká vlna, která vykrade
program, obsah té první, snaží se jí překřičet, oslabit, stáhnout část příznivců včetně pomluv a jiných
dehonestačních praktik a rozmělnit ji?
Tyto alá vlastenecké skupiny ale řídí tajné služby, je jedno jestli státní nebo politických mafií. Na to, aby
mohly získávat důvěru, místo praktických, věcných a odborných odpovědí na otázky, zneužívají např.
konspirační teorie a laciné slogany, demonstrace a prohlášení, líbící se občanům. Ale nic víc, potom je
prázdno. 30 let?
A potom pokládám otázky, a dnes už jmenovitě, protože si někteří lidé opravdu nedají říci a s
pocitem toho, že pracují pro policejní složky, skrytě za zády, jim zřejmě dává pocit všemocnosti.
Otázky budou zaměřeny na pana Pavla Krejčího !!! Onoho Info Wars aktivistu, alá Peterková a spol.!!!
-

Neměl jste v minulosti, cc. 10 let zpátky kriminální delikt s vytunelovanými prostředky v realitní
kanceláři nebo to je jen krycí legenda?

-

Proč jste získal přezdívku kolchoz, shodou náhod v předchozích dílech mnou popisovanou
jako přezdívku z výkonu z trestu pro zprostředkovatele a donášení? To už jste špicloval pro
vězeňskou službu snad i tam?

-

Nebyl jste na základě kompromitujícího materiálu zavázán pro službu pro tajné služby a státní
složky?

-

Nepodílel jste se mezi alternativní vlasteneckou scénou na masivní kampani proti tehdejšími
premiérovi Nečasovi, na vodítku jistých policistů na vodítku jisté Řezníčkové a na vodítku
jistého Škromacha a Haška?

-

Neúkolovala vás tehdy i paní Řezníčková, která vás i financovala v podstatě nenávratnými
půjčkami? Prostě vás zaplatila?

-

A neřídil to z pozadí komunista Dolejš, socani Škromach s Haškem?

-

Neprošel jste náhodou všemi možnými alternativními skupinami, jako šedá myška, získávajíc
znalosti o všem a o každém, opět na vodítku paní. Řezníčkové? Nedělal jste také nadhaněče?
To se nedivím, že policie to věděla dříve než se něco řeklo.

-

Nebyl jste snad ve spojení s alternativisty, vždy z vedení, jinak ale známými jako estébácké a
komunistické agenty nasazené mezi alternativu, a mající za úkol pěstovat v co nejvíce lidech
nespokojenost, hádky a rozvraty?

-

Neskončila snad úplně každá alternativa, kterou jste infiltrovali cugrunt, neúčinná, v rozvratu
a rozhádaná? Neztratila taková alternativa čas, prostor i příznivce?

-

Nepodílela se na tom snad další jména? Vítová, Hais, Kratochvíl, Vinogradov, Řezníčková,
Šinovská, Korál, Vorel, působící snad všude, dlouhá léta, jenom jejich snažení jaksi
nefungovalo, vždy selhalo? Účel, hloupost nebo chtěné náhody?
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Nepracovali a nepracují snad všichni na pozadí pro zemanovské estébáky a komunisty?
-

Není snad soudružka Vítová z ANS bývalý rozvědčík STB?

-

Není snad soudruh Hais z ANS a odvšude vysokým činitelem bývalého ZaMini nebo je to snad
bývalé krytí přímo pro důstojníka 3. správy STB?

-

Není snad soudružka Řezníčková evidovaná agent Mona z 1. správy rozvědky, procházející
veřejně dostupnou evidencí STB na Ministerstvu Vnitra?

-

Tak jste nebo nejste konfident tajných služeb, neb státních složek na kompromitující materiál,
v krycí firmě Gladio marketing, nabízející programování webových stránek, ačkoliv neumíte
programovat? Prý autor Czechbooku, bez cenzurního mazání, zajisté, vojenská rozvědka to ale
přece nepotřebuje smazané, že?

-

Nepracujete v napojení na firmu Imatic, onu firmu poskytující dvorní programátorské služby
pro Ministerstvo Vnitra, Vládu, Českou televizi,České lesy a Ministerstvo zdravotnictví? A jinak
též skutečný tvůrce Czechbooku?

-

Není náhodou tato firma krycí legendou jinak detašovaného pracoviště Ministerstva Vnitra a
vojenské rozvědky? Není?Rád bych tomu věřil.

-

A co ty firmy, ve kterých jste za posledních 6 let figuroval, dokonce s milionovým vkladem,
ačkoliv se tváříte jako chudý šermíř, hrající na kýtáru za pivo po barech, kde si neopomenete
dát nějaké to brčko nebo i něco víc?

-

Nechystáte se náhodou opět vytvořit falešné hnutí na slepé koleji, postavené navíc na
urážkách a dehonestaci našeho? Nedal jste si trochu marihuany navíc? Nebo to bylo něco
silnějšího?

-

Například na první demonstraci s Peterkovou, která měla za úkol odebrat síly námi
vyhlášenému Občanského odporu podle Ústavy čl. 23 a vzít sílu naší výzvě Parlamentu k
zastavení Babišovic vládní sabotáže? Opravdu jste si tam nešňupnul?

-

Nechystáte se snad založit občanské proti-hnutí, ke kterému vyzýváte spolu s dalšími, v pozadí
s agentkou Mona, promiňte Řezníčkovou a spol? Málem bych vynechal dalšího cifršpióna
Vladímíra Szabo, a samozřejmě Korála, Vorla a spol. a spoustu četných "drahých tet"?

-

Tedy další rozmělnění a rozdělení vlastenecké scény, tentokrát na úrovni občanské? Čím? Jak?
Podle vzoru z učebnice 13.správy STB?

-

Osobní vzkaz pro pana Krejčího od sociopata, nebo jak mi to říkáte.

Pane Krejčí, uvědomte si, že každé zlé slovo, nadávka a urážka se vám vrátí. Tak zmlkněte,
zalezte někam do kanálu, kam jako konfident, udavač a špicl patříte a bude klid.
Nezapomeňte ještě na jednu věc, mezi námi je 8 let velmi osobní spor, a bude mi velmi velkým
potěšením se s vámi vypořádat i po chlapsku, a nic vám nepomůže, že jste přerostlý, obtloustlý a
vyfetovaný posera, který má spoustu silných řečí, ale až se potkáme, kecy budou na nic. Nic vám to
nebude platné, mně je to jedno, na meče nebo rukama. A nevyhrožuji, já to provedu.
A příště se můžeme třeba zeptat na napojení izraelské tajné služby, mám dojem, že se Vám tam v okolí
taky někde mihla.!!!!!!!
Čtenáři prominou, ale tento vzkaz byl poněkud nutný, vzhledem k tomu, že je třeba chránit naše hnutí
před neustálými útoky stran tohoto pána a jeho pánů, kterým slouží a který to má za úkol. Pokud
nepomůže Kdo je Kdo, přijde na řadu Kdo z Koho. To je osud.

