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Co se nám to tu děje?

O podvodnou pseudo-revoluci  stejnou jako byl  podvod 1989 v režii  STB se pokouší zhruba 3
hlavní skupiny

1. První skupina - skupina kolem  části umělců Jedno velké srdce s Kocábem, Chartou 77,
napojenými na americkou i izraelskou tajnou službu v pozadí, který zde vládla a páchala
marasmus v naší téměř 30 let. Bakala, Ruml, Žantovský, Šimon Pánek a další.

2. Druhá skupina - skupina organizovaná s pozadím Protiproud, Václav Klaus starší, skupina,
která zradila  historicky  už jednou  při  vstupu  do  EU  v  roce  2003  tehdy  nečekaným
prohlášením  měkké ANO  pro  EU,  v  pozadí izraelská tajná služba,  spolek  VEDEM,
povětšinou  složená z  vysoce  postavených  důstojníků generálního  štábu  AČR,  David
Bohbot,  napojení na  milionáře  Janečka,  Landův Blanický manifest,  Bohemia  patroit  a
Národ sobě s nepodmíněným příjmem, Chcípl  pes, sice hezky zpívající,  ale s  úmyslem
udržet umíněně covid-fašismus, což je trochu v rozporu s podstatou odporu proti covid-
fašismu.

3. Třetí skupina  -  kterým  říkáme  krypto-komunisté nebo  otevřeně i  skrytě komunističtí
pohrobci je z větší části napojena na bývalé estébáky a jejich nepokrevní příbuzenstvo,
zemanskou frakci, Mynář, plukovník Zbytek SPO, Ivan Kratochvíl, Sounáležitost a Václav
Vorel, Volný a Jednotní, NWOO Jan Korál, ANS Vítová Hais, E-koruna, Svobodný vysílač,
Občanské hnutí 2020  Černohorský,  Řezníčková,  Krejčí,  Peterková,  Šlachta,  Vitásková,
Procházková, Švihlíková, Staněk, Skála a další. Napojeni na izraelskou a vzdáleně z části na
americkou tajnou službu.

Společným  znakem  jsou,  ačkoliv  zpívají každý jinou  písničku,  napojení na  globalistické tajné
služby, tedy posluhují stejnému pánovi, globalistickým plánům.

- Všechny 3 skupiny se prolínají s Michalem Svatošem, (MAP) bývalou STB a světe div se s
vojenskou rozvědkou.

- Do  scénáře  pseudo-revolučního  podvodu  zapadá i  prolnutí druhého  společného  znaku
Babišova  vlivu  organizovat  demonstrace  sám proti  sobě,  Babiš proti  Babišovi  neustálým
naivním požadavkem na demisi vlády (jinými slovy amnestii vládě).

- Což nic neřeší, protože do globalistického plánu zničení ČR spadá celý státní aparát ovládaný
a manipulovaný lobbisty v Parlamentu ČR.

- Pro bankovní a ekonomický globální fašismus je řízení STB pohrobky z PPF, Penty využívající
napojení na KSČM a další.

- Tedy stejné svině, které připravili i rok 1989. Tedy žádná lidové revoluce, žádní občané zdola,
jen a pořád politické mafie zaprodané cizí moci a zneužívající důvěry lidí pro vlastní zájmy.

- Zní to šíleně? Ne, přesně takto pracují estébáčtí pohrobci a je jedno, jestli s rudým praporem
nebo modrým, jedno jestli  Zeman nebo Klaus, estébák nebo agent,  stále jsou  řízeni,  mezi
Zemanovci, Klausovci nebo Kalouskovci není moc rozdílů.

- Pro vás jsou připravená jen divadla, jedno jestli  hnutí Odchod, nebo Kulový Blesk, Svatoš,
Sochor, Peterková nebo pseudo hrdina Březina, jako by agentovi CIA Šimonu Pánkovi vypadl z
oka, jedno jestli ANS s rozvědčíkem Vítovou nebo Haisem, jedno jestli kulatý stůl s Vorlem a
Korálem, všichni jsou tak nenasytní uspět v globalisty nachystaných volbách.
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