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Já, MY jeden z lidu Československého


ů
Oznámení k mezinárodnímu soudu

srozumenI:

Srozumění:


obviňuji režim politických stran a hnutí České republiky, Slovenské republiky a 
Podkarpatské Rusi, ze spáchání 


podvodu a vlastizrady na mě a lidu Československém a obviňuji režim politických 
stran a hnutí České republiky, Slovenské republiky a Podkarpatské Rusi - jejich 

vlády a všechny podílející se na zradě a prodeji NAŠeho území, já/my sám/sama 
za sebe.


Jako ŽIVN Az - živý čelaviek, mám ve vážnosti při-rozené KONy NAŠe a vše psané 
mnou myšleno v dobru a konati dobro. V den, čase se vědomostí, kterou jsem zjis-

til/a, NI mohu mlčeti.


Poukazuji na dějiny, které nám jsou zatajovány, fakta schována a před-kládány NI 
pravdy o Slovanech-SLAVjanech, jejich území, jejich umu a vědění.


Je páchána genocida na lidech v úmyslu odstranit Slovanství z NAŠich vědomí a 
jsou odstraňována fakta o NAŠich RODech a RODinách.


Rod-né listy - mazání státu Československo.

Prodej státu, státního území včetně přírodních zdrojů a změna na korporaci bez 

moji vůle a vůle lidu.

Po-rušení/rušení  zá-kona 424/1991 Sb. §3 a §5.


Dále po-rušení ústavních zá-konů 327/1991 Sb., 23/1991Sb., 100/1960 Sb.




Bylo/je útočeno na Sovětský svaz-RF a Československo-Česká republika, byla/je 
to řízená demontáž, organizovaný zločin o rozkladu Slovanských států a nejen

 Slovanských, států po celém světě. Organizovaný zločin na rozklad náRODů a 

roz-dělení států na menší území, které systematicky a již dlouhá léta zotročují a lik-
vidují.


Dále, převzetí moci nad lidem soukromými organizacemi jako EU, NATO, UN, 
WHO, UPU, BAR, MMF a dalšími.


 NIsouhlasím, odmítám jakýkoli cizí zásah moci na území Československa, kde 
jsem se na-rodil/a a kde moji předci území NAŠe vybudovali.


Politické strany a hnutí na NAŠem území jsou organizační složky, odštěpné závo-
dy-pobočky bez právní a procesní subjektivity a NI konají ve prospěch NÁŠ a lidu.

Politické strany a hnutí porušily/ruší všechny zá-kony jimi schválené a NAŠe při-

rozené KONy žíti v míru. NI platné jsou všechny jejich zá-kony, rozhodnutí, jako 

války, usurpování, nařízení, vyhlášky a smlouvy, dále jejich tiché dohody.

Dávám vám na vědomí, že já/my, rozen/a na NAŠem území vám oznamuji, že činím 

okamžitou nápravu křivd, kterých se dopouští režim politických stran a hnutí za-
stupovaný fiktivními vládami ČR na mně a na ostatních lidech taktéž již dlouhá léta. 

Je ČAS, TEĎ je čas na-rovnání a nápravy.

                                                                                                                             


  Vsdělení, že režim politických stran a hnutí v České republice v bodech:


1. genocida na Slovanech

2. po-rušení všech při-rozených KONů na lidech NAŠeho území v každé oblasti 

NAŠich životů


Já, MY sam/sama za sebe vám oznamujeme, že činíme na-rovnání našich životů 
pro dobro NAŠe, NAŠich dětí a RODů.


Jsme tady a teď, pokud i váš soud shledáme na-vedený, tak dáváme na 

vědomí, že v dobru konání si uděláme zde pořádek sami za sebe.


Pro dobré rovnání celé NAŠi země a všech lidí na této ZEMI.


Dáváme na vědomí, že my lidé Československa a Podkarpatské Rusi zakládáme 
DIERŽAVU CZECHASLAVAKIA, bereme si zpět NAŠi zemi, kterou NAŠi předci bu-

dovali a MY křivdy na-pravíme a dětem NAŠim území NAŠe pře-necháme.

Pro lid Český a Slovenský, ctíme předky NAŠe a KONy NAŠe-při-rozená práva 

NAŠe.


Důvod NAŠeho vy-jádření: pro na-rovnání lidských vztahů, pro na-rovnání 
obchodních vztahů, pro na-rovnání a rovnání lidského ustoje a cestou čistou 

jíti. Rovnost mezi lidmi na NAŠem území a celé Zemi.

Se ctí jestvující a při vědění podvodu páchaném na lidu českém a sloven-

ském, NIMOHU mlčeti.


Na vědomí vám dáváme:

oznamujeme vám, že se sprošťujeme všech zá-konů, zá-vazků, na-řízení, vy-
hlášek, smluv, tichých dohod zpachtovaných fiktivní Českou republikou a je-



jího politického režimu a NIuznáváme fiktivní Českou republiku, která pod-
vodně řídí NAŠe území a z tohoto důvodu, z důvodu vlastizrady, 


se při-kláníme k žití 

v Dieržavě Czechaslavakia, která drží území NAŠe a KONy NAŠe-při-rozená 

práva a na-pravuje příkoří spáchané na nás Slovanech.

Dávám vám na vědomí, že NAŠe území jako celek od léta 1918 včetně


 Podkarpatské Rusi máme v NAŠí vážnosti a znovuspojení Slovanů je to co 
TEĎ přichází.


JÁ, MY z RODou


Na vědomí vám dáváme, že k vy-jádření vám se ctí poskytujeme 
dvacet sedm dnů. NIvyjádření se z vaší strany, bereme MY na vě-

domí váš sou-hlas s touto Listinou a jejím obsahem.  

Srozumění učiněno a stvrzeno za účasti mých přátel:



