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ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA - ČNB
Českou národní banku (dále jen ČNB) bychom zřejmě všichni považovali již od názvu jako naší národní, státní
banku a českou měnu (dále jen Kč) rovněž jako měnu naší. Jenže bohužel opak je pravdou. Z České národní
banky je národní jenom a pouze ten název a z české koruny zase a pouze jen ten název. Proč?
(1) Legislativně sice orgány ČNB jmenuje český prezident, ale to je asi tak všechno, protože guvernér
ČNB ČNB si po jmenování dělá s několika málo lidmi v radě ČNB co chce. Je to stejná forma jako se
soudci v justici, kde prezident sice jmenuje soudce, ale tím okamžikem je soudce nezávislý a dělá si
prostě co chce a co je největší problém, neodvolatelně a doživotně.
(2) Globalistické nadnárodní síly si tím, že se zmocnili našeho státu a) politicky, b) ekonomicky c)
právně zajistily takové zákonné úpravy a mezinárodní smlouvy, že Česká národní banka se stává
jejich nástrojem a chová se podle toho v zájmu mezinárodních bankovních domů a mezinárodních
měnových fondů. Je to totiž jejich podmínka pro mezinárodní směnitelnost české měny (Kč) se
kterou finanční spekulativní trh úspěšně pracuje.
(3) Kdyby Česká národní banka snad náhodou vybočila zjednodušeně řečeno z podmínek a instrukcí
mezinárodního bankovního systému, vyřadí nás mezinárodní finanční systém globalistických sil
z oběhu a tím zlikviduje celý stát. Jsme tedy i s naší měnou jakýmsi rukojmím. Kdybychom náhodou
prosperovali více, než máme mezinárodními bankovními bandity dovoleno, jedním škrtem pera
bankovní rada ČNB znehodnotí kurz Kč ve prospěch mezinárodních banditů a znehodnotí celoroční
práci a hodnoty v České republice v bilionech Kč.
(4) Přisluhujícím kolaborantům u české politické a státní moci je za odměnu dovoleno na českém
území (české oslíčku otřes se) dělat si v rámci stanovených mantinelů co chtějí a souběžně ti
nejvlivnější čeští zločinci a kolaboranti jsou připuštěni i do předpokoje mezinárodního banditismu a
politických trafik. Viz. známé a náhlé 100% obraty chování českých premiérů po jistých cestách do
zahraničí.
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(5) Přisluhovači bankovních banditů v ČNB, guvernéři a rada pracují s českou měnou a kurzem koruny
uměle tak, aby vyhovovala nadnárodním zájmům globálních bankovních banditů a mafií pod
různými záminkami a lobbistickými argumentu. Nikoliv v zájmu zhodnocení české měny, jejíž
hodnota by měla být správně odrazem hodnoty státu a práce, tedy společným majetkem občanů
naší zem. Místo toho hodnota české měny díky mezinárodním spekulacím patří do rukou
nadnárodního kapitálu a spekulativní rozdíly potom zůstávají spekulantům v zahraničí i u našich
kolaborantů.
(6) Jedna věc je totiž, když někdo vlastní a střádá svá zlodějská konta do astronomických výšek
v bilionech Kč a druhá věc je, že jistí lidí mají v rukou a vlastní celý nástroj na peníze a tím je stát a
občané jako otroci, který pro ně vyrábí peníze dál a dál nekonečně, takže si ty biliony prostě vyrobí
spekulacemi na mezinárodním finančním trhu kdykoliv si zamanou škrtem pera devalvací nebo
revalvací hodnoty koruny nebo např. dluhopisy. A to je stav, se kterým české vlády ani Parlamenty
nemohou vůbec nic udělat, leda by udělali celkový a totální revoluční zvrat a přerušili mezinárodní
penězovody. Takže už asi chápete, proč se neustále udržuje kolaborantská politická moc
v Parlamentu. Aby hlídali mezinárodní smlouvy a závazky ve prospěch světových banditů. Ostatní
politika je jen šmelcování prachu v předsíni.
(7) Je to mezinárodní bankovní doktrína spekulací a mezinárodní zločinné spiknutí globalistické moci ve
světě a jak je tradičně v Čechách zvykem, kolaborantů tu máme jako pampelišek na louce. Toto je
skutečný kořen problémů, toto je skutečná podstata zločinu pro národu a státu.
ŘEŠENÍ TOHOTO PROBLÉMU spočívá v reformě celého státu do podoby 21. století …
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Vyhrát volby ústavní zákonodárnou většinou
Schválit prováděcí zákon o přechodu na plnou přímou demokracii
Schválit připravenou novou Ústavu ČR s trestní a hmotnou odpovědností a reformu zákonů.
Zavést zemský systém se správou prezident, vláda, hejtmané, starostové
Zrušit statutárně Českou národní banku i s jejich smlouvami a penězovody
Založit statutárně novou Českou státní banku nezávislou na mezinárodních finančních spekulacích
Zhodnotit hodnotu české koruny (Kč) tak, aby odpovídala skutečné hodnotě majetku státu.
Stabilizovat českou korunu (Kč) tak, by měla trvalou a neměnnou hodnotu.
Stanovit povinnost České státní banky udržovat českou měnu ve stabilní a neměnné hodnotě ve
prospěch státu a společného majetku občanů, který měna má být
(10) Zakázat České státní bance jakékoliv spekulativní napojení na mezinárodní finanční globalisty
(11) Česká měna je majetkem občanů ČR a Česká národní banka je povinna tuto hodnotu chránit.
(12) Trestní a hmotná odpovědnost podle nové Ústavy zajistí, aby se současné korupce a bankovní
banditismus nemohl opakovat.
(13) Zločiny na této úrovni trestat doživotním nepodmíněným trestem.
Není to věc ani příliš složitá, bude mít na čas své důsledky kladné i záporné, ale bez nich se nepůjde vymanit
z kolonizace světovým bankovním banditismem, bez nich přestat býti jejich otroky. K tomu je třeba vyhrát
2/3 volby a prosadit tyto změny.
Mnozí rádoby ekonomové a politici budou hledat a říkat mnoho argumentů, proč by to nešlo. Za 28 let nic
nevymysleli, pomohli nás zotročit. Slouží mezinárodnímu banditismu buď vědomě nebo z vlastní debility.
Skutečně je to možné.
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Kolaboranti budou strašit, že se uzavřeme světu a další nesmysly. V dnešní technologicky a civilizačně
provázané společnosti světa bude mít svět zájem uchovat si přístup na náš trh, zejména bude-li česká
koruna stabilním silným platidlem, silnou stabilní měnou a stát bude ekonomicky stabilní a silný.
Se světem je nutné spolupracovat, ale pravidla musí určovat náš stát. Pseudo-spolupráce se světem, kdy
z nás dělají devalvované otroky není spolupráce. To musí skončit ve všech směrem, na bankovní půdě i
politické.
Stabilitu, suverenitu a soběstačnost zajistí plánovaná ekonomická reforma.

