Přidejte se k iniciativě:
jsem NOR protože
jsem ČECH !!!
Česká republika je paralyzovaná zrůdnou okupační mocností židovské guerilly,
vytvářející v Čechách režim Vlády Organizovaného Zločinu (VOZ).
Tato děsivá mafie se maskuje a skrývá za českými státními úřady a institucemi.
Pomocí izraelské tajné služby MOSSAD vraždí cíleně české občany na českém
území a to zejména z řad skutečné české opozice či ryze české vlastenecké
inteligence, přitom zneužívají perverzně zrůdným způsobem českou státní
ozbrojenou moc proti životům, zdraví, svobodě a majetku samotných Čechů!!!
Jedná se o děsivé peklo, které nemá žádné obdoby v celé historii Čechů, Moravanů
a Slezanů. Čechům kradou ve velkém plody jejich práce a životní prostředky!!!
Působí zcela mimo jakékoliv zákonné zmocnění, nepředstavitelným způsobem
korumpují státní orgány a zejména veškerou spravedlnost. Nejedná se o žádnou
legální vládu, která by vzešla ze svobodných voleb či by vykonávala nějaký
mandát na základě zmocnění od občanů. Moc si uzurpovali pomocí podvodů,
strašlivé korupce a to zejména i na soudech, které jsou obsazeny jejich agenty.
Rozsudky vznikají často v úřadovnách MOSSADu či jejich poboček u CIA anebo
na americkém velvyslanectví. Zločinecká teroristická organizace, která nese opět
zcela falešně název státního zastupitelství, je ve skutečnosti přímo rezidentura
MOSSADu v okupovaném Českém státě a vede dokonce i tajné interní složky
proti odolným příslušníkům trýzněného a utlačovaného národa.
Uzurpovali si moc pomocí cílených vražd opozice. Tím, že první ovládli
a zkorumpovali spravedlnost, tak si pak mohou dělat, co se jim zlíbí. Ovládají
veškeré sdělovací prostředky, a tak novináři o jejich násilných zločinech
a nelegálním vládnutí podvedené Čechy, voděné systematicky za nos, vůbec
neinformují. Synagoga z Kavčích hor, falešně označována za ČT, obsazená
kompletně židy, bude asi sotva informovat o židovských zločinech na jimi
okupovaných územích. V České republice působí skutečně zrůdná okupační moc,
která se schovává a maskuje za českými úřady, nemají své uniformy ani nikde
nestojí na bojových liniích natož, aby nějakým čestným způsobem bojovali či
hájili své pozice.
Podvádí, lžou, falšují a korumpují prakticky všechno, jsou jak nějaké nestvůry
z dalekého vesmíru. Jedná se o největší napadení a ohrožení českého národa
a vůbec samostatného svobodného státu Čechů, Moravanů a Slezanů od jeho
vzniku v roce 1918 …
Čechy Čechům, pryč se zrůdnými okupanty!!!
Sláva Čechům, sláva hrdinům,
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