Přidejte se k iniciativě:
jsem NOR protože
jsem ČECH !!!

Zrůdný režim VOZu v Čechách je tvořen
téměř výhradně lidmi židovského původu.
Záměrně to utajují! Češi nemají ponětí!
Zrůdný a vrahounský režim Vlády Organizovaného Zločinu (VOZ) je
v současnosti v Čechách tvořen v drtivé většině lidmi židovského původu
stejně jako ve zločinných režimech v minulosti. Tito lidé nejprve obsadí
vrcholná místa ve státě, následně pak přijímají jako své podřízené také
zejména židy a takto postupně ovládnou celý stát, jeho úřady, orgány
a instituce. Vždy se zaměří nejprve na podmanění justice, tedy
spravedlnosti a ozbrojených bezpečnostních složek. Tyto úřady a instituce
podle výše zmíněného schématu totálně zkorumpují, následně se dopouštějí
masivně libovolných zločinů a to i cílených vražd opozice či přímého
vyvražďování okupovaného národa, čímž opět stupňují svojí moc a jsou
u toho navíc zcela beztrestní a to dokud utlačovaný a vykořisťovaný či
dokonce vyvražďovaný národ nepovstane a neosvobodí se !!!
Zločiny Bolševismu, až 200 Milionů mrtvých:
Lev Davidovič Trockij - židovského původu
Masové vyhlazování Ukrajinců - jeden z největších zločinů v historii lidstva, až 13 Milionů mrtvých:
Lazar Mojsejevič Kaganovič - židovského původu
Východní Německo - Stasi - mnoho nespravedlivě popravených a utýraných
Markus Wolf - židovského původu
Nedávná vražedná minulost v Československu
Bedřich Reicin, Karel Vaš, Josef Urválek - všichni židovského původu

Výkvět současného vrahounského režimu VOZu, pod správou židovské guerilly:
Předseda ústavního soudu, prakticky nejvýznamnější soudce v zemi - komunista z KSČ
Pavel Rychetský - židovského původu - totální korupce právního státu ve všech směrech
Nejvyšší státní zástupce, za zločiny přezdívaný Rudá smrt - bolševistický kříž
Igor Stříž - židovského původu - děsivý organizovaný teror utlačovaného národa
Bývalý ministr - stvořitel exekuční mafie, korupce a stamilionové zisky ze zoufalství lidí
Tomáš Sokol - židovského původu - nespočet mrtvých, ožebračených a vykořisťovaných
Bývalý předseda vlády - SSMák a STBák krycí jméno Bureš - zmocnil se miliard korun

Andrej Babiš - židovského původu - jeho matka se podílela na zrůdných nezákonnostech
Vrchní státní zástupkyně v Praze - implementace zvrácené genocidní metody BRADAVICE
Lenka Bradáčová - židovského původu - demontáž práva, nejzrůdnější zločiny proti lidskosti
Nyní policejní ředitel Středočeského kraje, svého času vedoucí i Roberta Šlachty.
Václav Kučera - židovského původu - masový vrah
Nyní ředitel GIBS - podvodný turbo student z Plzně - velký počet mrtvých a zmrzačených
Radim Dragoun - židovského původu - dopouští se děsivé protiústavní sabotáže úřadu
Krajský státní zástupce pro Středočeský kraj - ve funkci dokonce déle než prezident Putin
Martin Staněk - židovského původu - teror se naučil v komunistické sekyrárně
Náměstek krajského státního zástupce - komunistické studium pouhé čtyři roky
Martin Suska - židovského původu - fašoidní teror - vraždy na zakázku - hotové šílenství
Krajský státní zástupce pro Prahu 1 - okupované úřady státu jsou zpravidla na Praze 1
Jan Lelek - židovského původu - kryje úkladně většinu zločinů VOZu - místní příslušnost
Krajské státní zastupitelství pro Středočeský kraj je asi to nejhorší, co kdy existovalo ve střední Evropě. To
jsou již neskrývané vraždy na zakázku, naprostá svévole bez omezení, působení zločinecké bandy bez
jakéhokoliv zákonného zmocnění. Jakub Grmela, což je pouze malá ryba, pochopitelně zcela nezákonně
dokonce před zraky milionů dával nedávno náměstkovi masového vraha Václava Kučery podmíněné
ukončení trestního stíhání, přestože nic takového v právním řádu České republiky vůbec neexistuje. To už
je prostě svévolné konání ozbrojené bandy na okupovaném území. Avšak to, co si dovolí před zraky
milionů, je pouze slabý odvar té nezřízené hrůzy, kterou konají v šeru noci. Situace na ostatních státních
zastupitelství je však velmi podobná. 1200 míst státních zástupců v České republice je téměř kompletně
obsazeno židy. Jedná se ve skutečnosti o rezidenturu izraelského MOSSADu na okupovaném Českém
území. Vedou dokonce interní tajné složky na své oběti, aby jim nějaká oběť třeba neproklouzla. Stejné
složky vedla například NKVD, Stasi nebo STB. Stejně tak prakticky všichni významní a hlavně trestní
soudci se stali stejným mechanizmem taktéž zástupci židovské menšiny, lžou, podvádí a korumpují
spravedlnost nepředstavitelným způsobem, mezi nimi je nespočet agentů MOSSADu či poboček CIA. Je
to děsivý teror, utlačování a využívání Českého národa, které nemá žádné obdoby v celých jeho dějinách.
Každý nežid, který vykonává v Čechách nějakou významnou ať již veřejnou nebo státní funkci, musí
nejdříve židům veřejně olizovat často velmi špinavou, neutřenou zadnici. Teprve když toto dotáhne do
absurdních končin postrádající jakékoliv kritické myšlení, tak ho židé uznají jako politicky spolehlivého
a může s nimi proradně za osobní výhody spolupracovat na utlačování okupovaného národa.
Židé si vytvořili celou sofistikovanou soustavu opatření a metod na zakrývání, utajování či popírání jejich
zločinů. Je přímo absurdní, aby jejich zločiny či jejich pravou povahu posuzoval někdo, komu nic
neudělali, kdo se s tím nesetkal, kdo nebyl obětí ani svědkem těchto zločinů. Nebo aby to posuzoval
někdo, koho dokonce předem zkorumpovali. Oni toho dosáhnou jednoduše, danému politikovi udělí
nějakou cenu, pozvou ho na stáž do Londýna či USA, předvedou mu zcela falešnou tvář a ten pak
i v souladu s jeho skutečným vnitřním přesvědčením něco vypráví, bodejť by takové přesvědčení neměl,
když udělají cílená opatření právě tak, aby takového přesvědčení bezelstně nabyl.
Národní Odbojová Rada

