České
váme... Ně
České zá
zákulisí
kulisí špinavé
pinavé faš
fašistické
istické hry s Covidem19, který
který dnes zaží
zažív
Něco o plá
plánech
uvnitř
uvnitř plá
plánů esté
estébácko-globalistické
cko-globalistické mafie a jak to prová
provádějí...
Analyzovaná
Analyzovaná fakta a skuteč
skutečnosti ....
Nový
ivě
ě po celé
Nový svě
světový
tový řád
řád (globá
(globální
lní faš
fašismus) je skuteč
skutečně zavá
zaváděn, plíž
plíživ
celém svě
světě. Jsou jen tř
tři
mož
možnosti, jak ho mohou zavé
zavést...
1. plá
plán, mocensky, silově
silově, zavedení
zavedením a donucení
donucením obyvatelstva do zá
závislosti na jejich systé
systému
2. plá
plánem uvnitř
uvnitř plá
plánu (operativní
(operativní kombinace jako podobná
podobná jako v roce 1989) kdy lid si
globá
globální
lní faš
fašismus zavede sá
sám na zá
základě
kladě faleš
falešného revoluč
revolučního hnutí
hnutí, které
které bude zneuž
zneužito.
3. Kombinací
Kombinací obojí
obojího, dva plá
plány uvnitř
uvnitř cí
cílové
lového plá
plánu. Vytvoř
Vytvořit takový
takový mocenský
mocenský faš
fašistický
istický
tlak, který
který lid, obč
občany donutí
donutí k revoluci, která
která bude na pozadí
pozadí zneuž
zneužita a revoluce si zavede
globá
globální
lní faš
fašismus sama. (Princip 1989. Proč
Proč komunisté
komunisté vě
vědomě
domě znič
zničili sami sebe, když
když se
vlastně
ě
vů
ů
bec
neznič
č
ili?)
vlastn v
nezni
4. ve hř
ch šmejdu, politický
hře jsou i další
další menší
menší plá
plány menší
menších
politických uskupení
uskupení,které
,které nabalují
nabalují svoje
intriky na intriky s Covidem19.
Použ
Použito je číslo
číslo 3
-

Souč
Současná
asná Vlá
Vláda Babiš
Babiše chtě
chtěla odstoupit již
již na jař
jaře 2020. Proč
Proč? Protož
Protože, ta Vlá
Vláda, která
která
podepíš
e mega dluhy u EU, Istanbul, Marakeš
podepíše
Marakeš a další
další se do budoucna politicky zničí
zničí a
odepíš
e. Proto inscenace s vytvoří
m zá
odepíše.
vytvořím
záminky na Úřednickou
Úřednickou vlá
vládu, která
která nemá
nemá politickou
odpově
odpovědnost,

-

K takové
takovému odstoupení
odstoupení ale potř
potřebovala dostateč
dostatečnou zá
záminku pro svů
svůj pá
pád a ná
následný
sledný
odchod.

-

K tomuto účelu
účelu byla využ
využita Vlá
Vládou faleš
falešná pandemie s Covidem19 a vytvoř
vytvořila první
první řízenou
řízenou
nastrč
nastrčenou skupinu obč
občanské
anské neposluš
neposlušnosti,

-

Ta nadnesla myš
é vlá
myšlenku demise Vlá
Vlády a vznik Úřednick
Úřednické
vlády (která
(která by zloč
zločinecké
inecké smlouvy za
Českou republiky podepsala. + další
další nepopulá
nepopulární
rní zavedení
zavedení změ
změn). Tento plá
plán mě
měla splnit
skupina šílen
é blondý
m, nasazen
šílené
blondýny Jany Peterkové
Peterkové, v pozadí
pozadí s policejní
policejním konfidentem Krejčí
Krejčím,
už v minulosti v aféř
e Neč
aféře
Nečas klikou ČSSD Škromachem, Haš
Haškem, tedy Zemanovci a skupina
Čest, Svoboda, Respekt Jiří
Jiří Černohorský
ernohorský, pro změ
změnu konfident esté
estébácký
ckých pohrobků
pohrobků
Řezníč
kové
é, Kratochví
ezníčkov
Kratochvíla, Štádlera, Ská
Skály, Korá
Korála, Ví
Vítové
tové, Haise z ANS, Vorla z Obč
Občanské
anské
souná
ch.
sounálež
ležitosti a Vzá
Vzájemnost a další
dalších.

-

Tento plá
plán esté
estébácký
ckým pohrobků
pohrobkům ale nevyš
nevyšel, protož
protože mě
měl minimá
minimální
lní obč
občanskou podporu.

-

Proto př
cí druhé
při blíží
blížíc
druhé vlně
vlně plá
plány jsou nasazeny uvnitř
uvnitř plá
plánu skupiny HON (Hnutí
(Hnutí obč
občanské
anské
neposluš
neposlušnosti) s p. Sochorem,Michalem Staň
Staňkem) na pozadí
pozadí se vztahem k vojenské
vojenské
rozvě
rozvědce.Plá
dce.Plán pokrač
pokračuje a Vlá
Vláda úmyslně
myslně vyostř
vyostřuje situaci, aby revoluč
revoluční manipulaci posí
posílila
naprosto nesmyslný
nesmyslnými provokacemi obyvatelstva tak okatě
okatě a tak intenzivně
intenzivně prostř
prostřednictví
ednictvím
šikany a teroru p. Prymuly a Babiš
Babiše, že není
není mož
možné, aby to nebylo úmyslné
myslné.

-

K tomu se na pozadí
ch plá
pozadí př
přiživují
ivují v další
dalších
plánech na pozadí
pozadí komunistič
komunističtí pohrobci i pro sebe v
zájmu komunistické
é
ho
plíž
íživ
ivé
é
ho
puč
č
e
(rezident
STB
Mona
Vě
ková
á, Černohorský
komunistick
pl
pu
Věra Řezníč
ezníčkov
ernohorský,
Krejčí
m stupně
Krejčí zaú
zaúkolová
kolováni vyšší
vyšším
stupněm komunistů
komunistů a Zemanovců
Zemanovců, Kratochví
Kratochvílem, Haisem, Zbytkem,
Mynář
em, Škromachem, Haš
mi), kteří
Mynářem,
Haškem a další
dalšími),
kteří zaklá
zakládají
dají rů
různé
zné strany, hnutí
hnutí, iniciativy, aby
obč
občanskou neposluš
neposlušnost podchytili ze vš
všech stran.

-

Zaklá
Zakládají
dají plagiá
plagiát, kopii ukradenou skuteč
skutečnému Obč
Občanské
anskému odporu s ná
názvem Obč
Občanské
anské
hnutí
hnutí 2020, dá
dále, Charta 2021, dá
dále Obč
Občanská
anská souná
sounálež
ležitost, Vzá
Vzájemnost, E-Koruna, Ná
Národ
sobě
sobě a př
připojují
ipojují je k již
již existují
existujícímu esté
estébácko-komunistické
cko-komunistické odnoží
odnoží ANS (Ví
(Vítová
tová, Hais) a
aktivistů
aktivistům Prochá
Procházková
zková, Švihlí
vihlíková
ková a další
další již
již nomenklaturní
nomenklaturní komunistické
komunistické ká
kádry.

-

K tomu je nutno př
připojit, že údajný
dajný nesmiř
nesmiřitelný
itelný boj mezi lidově
lidově Kalouskovci, chartisty a
Zemanovci je v podstatě
podstatě rovněž
rovněž divadlo a inscenace pro lidi, ve skuteč
skutečnosti je říd
řídí jedna a ta
samá
samá esté
estébácká
cká elita. Jedni esté
estébáci a druzí
druzí esté
estébáčt
áčtí konfidenti a agenti si s ná
námi hrají
hrají jednu
velkou špinavou hru.

-

BIS i Vojenská rozvědka to ví a mlčí. Proč asi?

To celé
celé má
má ale slouž
sloužit, aby si lidé
lidé globá
globální
lní faš
fašismus zavedli a provedli sami na sobě
sobě,
nevidoucí
í
do
skuteč
č
n
ý
ch
sledovaný
ý
ch
cí
í
l
ů
.
nevidouc
skute
sledovan
c
Nový podvod estébáky řízené revoluce jako v roce 1989 za účasti falešné globální
pandemie Covid 19.

