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Celkové vyhodnocení k dnešnímu dni.
1. O CO JDE CELKOVĚ ?


Na světě je systematicky zaváděn plošný globální a technologický fašismus,
vytvářením úplné závislosti lidí na fašistické a technologické a sociální nadvládě na
celé planetě.



Na tomto fašismu se podílí současné vládnoucí struktury a některé vědecké elity,
firmy, subjekty, nadnárodní korporace, politické strany, zkorumpované Vlády i
parlamenty.



Zavádění fašismu se účastní firmy, které vznikly z koncernu IG Farben, komplexu,
která financoval a stál v pozadí 2. světové války a Hitlera a vybrané elity světa a
šlechty, působící v mnohých církevních řádech, rod Savojských, Habsburků, britské
šlechty, sionisté a další…



Po 2. světové válce tajná služba USA Allana Dullese, ze které později vznikla CIA a
další tajné služby, vyvezla tisíce nacistických vědců a důstojníků SS do Spojených
států, kde založili chemické a farmaceutické firmy jako je Monsanto, Sanofi, Basf a
další, následně pak desítky a stovky přidružených firem.



Tyto firmy jsou dnes největšími výrobci a dodavateli farmacie, testů, vakcín a léků na
světě. A samozřejmě i u nás. Viz formy, které vyplácí provize Prymulovi, Souběžně
působí nebo mají pod vlivem organizace OSN, WHO světovou zdravotnickou
organizaci, stovky laboratoří. Mají tím vytvořenu závislost na jedním ze stavebních
kamenů světového vlivu a moci.



Banky, Světová banka, Evropská banka, FED a v podstatě ostatní, nadnárodní fondy
jsou druhým pilířem na které stojí světová závislost na tomto mocenském fašismu.



Ty jejich fašistické pilíře moci stojí na ovládnutí potravinové závislosti, zdravotní
závislosti, bankovní závislosti, mediální závislosti, právně politické závislosti a
výkonné jednotné moci (zákony, soudy, policie) .



Vše už mají a to výkonnou moc právě dokončují. Dokončují ji podle plánu a záměru
vyvolat na světě chaos, lidové bouře, které nevidí do jejich pozadí, vyvolat nekonečné
demonstrace záměrně, aby mohli postupně svět zvykat na tvrdé restrikce a zásahy,

kterými si v budoucnu budou vynucovat poslušnost u těch, kteří se budou jejich
nadvládě vymykat a bránit.


K tomu potřebuji definitivně rozdělit státní a policejné složky od občanů, které nejsou
zasvěceny do jejich plánů a vyvolat trvalou nesnášenlivost mezi lidmi, policií a
armádou. K tomu jim postačuje vytvořit síť provokatérů a konfidentů, kteří budou
mezi lidmi bouřit a vyvolávat nepokoje, kterých následně zneužijí k zavádění restrikcí.



Jinými slovy rozdělit definitivně stát od občanů, tím bude novodobé nevolnictví
dokonáno.



Bojovat proti tomu je naprosto nezbytné, nikoliv však pod taktovkou vůčích
provokatérů, sloužící na pozadí politickým cílům a zavedením lidí pod policejní
kordony,. Protože to je ta hra, o kterou jde.



Je třeba tomu rozumět, pochopit, že organizátoři různých spolků, bouřících lidi, ale
bez znalosti o jak s tím celkově a dále postupovat jsou jen cesta záměrných
provokací, které ve finále slouží těm politickým mafiím.



Pokud Občanský odpor má být účinný, je třeba aby byl schopen konkurovat
mocenským složkách a to může hen tehdy, když bude občanský, apolytický, bez
nasazených konfidentů.



Pokud má být Občanský odpor účinný, musí vzniknout hlavní koordinační centrum,
které bude schopno plánovat všechny kroky odporu do předu, sjednotit provádění
odporu a bude muset být chytřejší než mocenské složky.



Občanský odpor musí vědět co chce, proti čemu bojuje, musí mít organizaci, řád a
musí být schopen vše, co naplánuje také vykonat.



Ano, je to válka, ano je to boj o zachování existence a životních podmínek, ano, není
to jen boj za svobodu, ale za samotnou existenci.



Pojďme se tedy organizovat, přidávat, přemýšlet a nenechme se strhnout
provokatéry
jako
jsem
aktivity
Peterkové,
komunistického
konfidenta
Černohorského, politického konfidenta a idiota Sochora, pana Svatoše, nenávistného
bývalého vojenského důstojníka napojeného na vojenské rozvědky a dlší, přisluhujcí
v podstatě globálním fašistům.



S fašistickým Babišem a Prymulou je totiž třeba okamžitě opravit celý stát, vzít si jej
zpět, protože nám ho znásilnili, a otočili proti nám. A k tomu je třeba vědět, jak to
udělat a províst, čím současný fašismus nahradit.



My říkáme Občanskou ústavou, my říkáme pryč se všemi politickými mafiemi, my
říkáme zákonodárnou moc v rukou občanů, my říkáme správa státu v rukou
odborníků, My říkáme Občanskou ústavu, spravedlivý společenský řád, my říkáme
trestní a hmotná odpovědnost úředníků.



Občanská ústava je připravena.

