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Věc: 

Jednání malé Občanské rady v souvislosti s ohrožováním zájmů České republiky, země a občanů.

Obsah jednání:

Svolání velké Občanské rady za účelem rozhodnutí jaká občanská opatření budou přijata, s odvoláním
na preambuli Ústavy, Ústavního zákona č. 1 a na článek 23 Ústavy, Ústavního zákona č. 2, Listinu
základních práv a svobod.

Výsledek jednaní:

- Svolání velké Občanské rady a konference je stanoveno na 18.4.2020 od 11.00 hod.
- Místo konání bude sděleno účastníkům přímou cestou.
- Účastníci potvrdí účast přímou cestou.

Důvody pro vyslovení občanského odporu Vládě a krizovému štábu:

- Bezpečnostním opatřením z důvodu  vyhlášení  pandemie  koronaviru  Covid  19  vyvrcholila
aktivita Globálních elit v České republice na přeformátování světa, tím i naší země.

- Její  snahou je  zničit  zbytek ekonomické soběstačnosti,  vytvořit  závislost  občanů a ČR na
nadnárodních globalizačních procesech a systémech.

- Důsledkem je zbavení České republiky zbytku suverenity a práva na sebeurčení a vytvořit
nesplatitelnou dluhovou past pro Českou republiku i její občany a tím vytvořit podmíněnou
závislost na NWO (Novém světovém řádu).

- Vláda  se  chystá  znárodňovat  strategické  firmy  na  dluh,  poskytnutý  cíleně  Mezinárodním
měnovým fondem přináležejícím ke Globální elitě a skupině Bilderberk v bilionech korun pod
záminkou oživění ekonomiky, kterou bude naopak naprostá zadluženost celého státu schovaná
pod orgán s názvem NERV, což už probíhá.

- Vláda České republiky postupuje podle dlouhodobých plánů cizí moci Globální elity s plným
vědomím proti občanům České republiky, podporuje ekonomický kolaps České republiky a
zničení soběstačnosti a potravinové soběstačnosti.

- Vláda s krizovým štábem a bezpečnostním opatřením a zákazy lže, manipuluje se statistikami,
uměle vytváří  a podporuje údajnou nebezpečnou pandemii,  jejíž důsledkem nastávají  výše
uvedené změny, činí tak s plným vědomím loutkové Vlády pro Globální elity.

- Vláda  jedná  průkazně  proti  zájmům  České  republiky  pod  záminkou  falešné  pandemie  a
vyvolání strachu.
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