
VOLBY DO PROZATÍMNÍHO OBČANSKÉHO PARLAMENTU

OBČANSKÉ VOLBY - OBČANSKÝ PARLAMENT
ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ 

1) Základní premisa:
Občanské  volby  jsou  zcela  legitimním  nástrojem  vyplývajícím  z  Ústavy  České
republiky:  „Zdrojem veškeré moci je lid“  jako nejvyšší moc, kde je stanoveno,
že se uplatňuje prostřednictvím volených zástupců politických stran.

2) Odvozená premisa:
Standardní orgány státní moci však pozbývají platnosti v případě uplatnění čl. 23
Práva na odpor dle  Ústavního zákona č. 2, Listiny základních práv a svobod,
pokud  orgány  státní  moci  prokazatelně  selhaly.  Což  bylo  naplněno  a  je
prokázáno.

3) Odůvodnění:
Orgány státní moci prokazatelně selhaly, v zájmu cizí moci, na základě rozsáhlých
systémových  korupcí  ve  službě  cizí  moci,  usilující  o  rozklad  České  republiky,
pácháním  činností  proti  našemu  státu,  proti  jeho  suverenitě  a  občanům  ČR,
narušením pilířů státnosti.

4) Průkaznost premis:
Je naprosto zřetelně prokázáno četnými stopami, které byly spáchány a staly se.
Jedná se o rozsáhlé zločinné spiknutí, řízené cizími tajnými službami, narušením
ekonomiky, zdravotnictví,  školství,  zaměstnanosti a uchopením moci v ČR částí
moci výkonné, zmocnění se moci zákonodárné a znefunkčnění moci soudní, kdy
byla moc výkonná prokazatelně povýšena nad Ústavu ČR i nad soudní moc ČR. 

5) Skutečná definice současného stavu:
Jde o čistokrevný korporátní  fašismus nadvlády nad-národních skupin a  jejich
zájmů nad demokratickým pořádkem s jasnými prvky odstraňování demokracie,
popíráním  Ústavy  ČR  a  zaručených  práv  a  svobod.  Jde  o  útok  na  Českou
republiku a její  suverenitu, práva občanů, zdraví, život jejich rodin i dětí, která
postupně zotročují v zájmu Globálního prediktora.
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5) Skutečná definice současného stavu – pokračování:
Zmocnili se pomocí korupčního a manipulačního ovládnutí politických sil. Tím se
zmocnili zákonodárné moci, odstranili zákony, které překážely, zavedli pseudo-
zákony pro své cíle a zájmy. 

Ovládli moc soudní a uplatnili v takto vytvořeném stavu sabotáž celé společnosti
prostřednictvím  vylhané  záminky  o  falešné  pandemii,  pojmenované  jako
Covid19. 

Stvořili  nástroj  poslušnosti:  pod  nátlakem  nezákonných  sankcí,  pseudo-
povinnosti zdraví škodlivých roušek (náhubků), infikovanými testy a v neposlední
řadě vakcínami pochybného zdroje z Číny a Turecka.

Spáchali  zločinné spolčení  trestnými  činy  sabotáží  a  vlastizradou  proti  svému
vlastnímu státu a občanům České republiky.

6) Právní vyhodnocení:

 Trestné  činy  zkorumpované  Vlády  a  Parlamentu  ČR,  ty  hlavní,  jsou
kvalifikovány podle současného a platného trestního zákoníku: z. 40/2009
Sb., § 129,  (sabotáže),  § 314,  (vydírání),  § 175,  (ublížení  na zdraví,  těžké
ublížení na zdraví,  a s následkem smrti),  § 145, 146 a další  trestné činy
proti státu.

 Účinný  odpor  proti  takto  rozsáhlé  trestné  činnosti  dle  čl.  23  Práva  na
odpor podle Ústavního zákona č.  2,  Listiny základních práv a svobod,
pokud  orgány  státní  moci  prokazatelně  selhaly,  je  plně  odůvodněn  a
prokázán.

 Právo občanů vykonávat moc přímo,  dle Ústavy ČR, je opodstatněno
dle čl. 2, odst. 2. Právo na ustanovení nejvyššího orgánu České republiky,
prozatímního  Občanského  parlamentu  v  takovémto  ohrožení  státu
rozsáhlou  vlastizradou  je  opodstatněno  dle  čl.  2,  odst.  4,  „Co  není
zakázáno, je dovoleno“.
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