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Hlášení pro lid Československý 

Je čas, TEĎ a TADY 

Tato doba je o NÁS, právě teď co uděláme je velmi důležité pro NAŠe děti a RODy. 
NAŠe poznání. 

O co jde?? O naše vědomí, naše poznání. Celou dlouhou dobu nás mají 
zaháčkované, v systému, který vydělává pro ně velké zisky. Prodávají NAŠe území, 

NIzajímali jsme se o smlouvy, které sepisují, věřili jsme jim, že to myslí s námi 
dobře, NAŠe jádro je dobrosrdečné a NInapadlo nás, že by mohli vy-tvořit tak 

zrůdný systém k zotročení. Dali vše do korporací, do správy, registrace, pokud vzali 
majetek do správy a chtějí po nás platit různé poplatky a daně, musí to platit 
správci-logika, hledají sebemenší naše chyby, jen aby se zmocnili všeho-nás i 
majetku. Jak nazvete daně u majetku, který NI váš? Co to vlastně platíme??? 
Stejné u auta, nazvali to privilegia-občan a privilegia. Celý podvodný systém 

vyvrcholil po 1989, to byl byl ten největší podvod na lidech Československých, 
banky, exekutoři a vláda pokračovala a pokračuje v naší likvidaci. Návrat k létu 
1991 a dále čistit, zruší se všechny vstupy do soukromých organizací jako EU, 

NATO, WHO, MMF, UPU a další, které potichu přebírají naše území, zásah cizí moci 
a naše armáda mlčí. Armáda má zasáhnout a s naší pomocí se zbavit zločinců cizích 
i domácích- Armáda NIčiní. V tomto čase jde o na-rovnání, na-rovnání našeho bytí. 
Tento prohnilý systém končí, skončil, a dejte pozor na další registrace, registrace do 

dalšího, nového systému, spolky se síni Amenti- právní slovník definice amentia-
duševní choroba. Papežské kanony, nám také přebrali, KONy žití-žij a žij a pomáhej 

si navzájem, žij v dobru a ve cti-písmo našich předků. NI potřeba papežského 
stvrzení, NI potřeba vládní stvrzení, NI potřeba notářského stvrzení-MY jsme 
stvrzení, MY jsme živý lidé, naše činy, naše písmo, naše listiny jsou stvrzení. 

Pomáhejme si a žijme v LJUBOSTI SLAVjané!!! 
SLAVjané, naši předci se tím řídili. 

Probíhá zde už dlouho genocida SLAVjanů, Slovanské náRODy likvidují, bojí se nás, 
protože MY jsme silní, máme 9 živlů a máme obrovské vědomí a sílu zvrátit tuto 

situaci. Jestli nám příjde někdo pomoci, bude to jen úžasná třešinka na dortu, ale 
NIspolehejte na to, pokud nic NIuděláme, budeme mít to co si zasloužíme. 



Dějiny se pořád opakují, je to pořád dokola, opakují pořád tu stejnou strategii, 
příklad španělská chřipka, to stejné co teď, války-jen pro jejich zisk, zničí 

ekonomiku a zase válka, aby vydělali ještě více. NInechejme se zatáhnout do války. 
Všechno zlo proudí přes politické strany, elity nás kontrolují přes vládu a tak je to 

na celém světě. Infiltrovali se do všech vedoucích pozic a ovlivňují, pokud zde bude 
politický režim, změna NInastane, NI potřeba se vtáhnout do jejich hry. 

NIpodporujte žádnou politickou stranu, buďte mimo ně. Občana jako systém, 
používají již dlouho, od zavedení jejich systému na zotročení, OBČAN je v politické 

společnosti, pokud chcete být mimo ně, buďte mimo politiku a NI OBČAN. 
NAŠe listiny jsme zaslali na ministerstva a všem institucím. 

OPPT udělali dobrou práci, můžete využívat i jejich listin, ale víme, že listiny 
dokážeme tvořit i sami, jde o pochopení co se vlastně děje a podle toho žít, 

uvědomění, že nám vzali svabodu, tu opravdovou svabodu, NI všechno špatně v 
této době, spoustu nápadů můžeme využít, protože technologii obrátili proti lidem, 
tak stejně jako slovanské symboly vzali a obrátili proti nám. Technologii od nikoly 
tesly a mnohé další, to vše můžeme rozvíjet pro dobro lidí. Technologie léčivých 

frekvencí a další. Všechny obory, medicína, školství, celou vnitřní strukturu je 
potřeba změnit, ve školkách a školách to začíná. Bezdrátové technologie jsou ve 
školách a školkách zakázané, chtějte stvrzení, že NIškodí. Všechny obory musí být 
překontrolovány, očkování dětí i dospělých, prozkoumat co je ve vakcínách a jejich 

účinky. Robert Kennedy jr. a další mají na svých stránkách studii očkovaných a 
NIočkovaných dětí. To jsou fakta, NI povinné, vše co nabízejí je dobrovolné, je jen 

na vás jak se k tomu postavíte. Je nás čím dál víc a bude nás hafo haf. 
NI potřeba demonstrací, to už víme, nikdy nic NIvyřešili, ve woodstocku bylo 2 mil 
lidí a nic, chtějí nás do ulic, ale jen proto, že chtějí pokračovat s jinými loutkami. 
Co můžeme udělat? Dát jim najevo, že jejich hru NIhrajeme a vzít si naše území 

zpět, máme na to plné právo, jsme potomci našich předků, uznáme se jako potomci 
předků Československa a vytvoříme Dieržavu Czechaslavakia. Pošlete dopis do 

Hague, jako oznámení, že jsme zde, dejte jim to na vědomí, za měsíc se sejdeme a 
určíme naše stařešiny, vytvoříme sebeurčení a zakladatelskou listinu a dáme tuto 

listinu na vědomí zdejším organizacím a okolním státům, třicet dnů lhůta. 
Sejdeme se a vrátíme jejich identifikační karty, kdo bude chtít, vracejte kdykoli. 
Vezmeme si naše továrny a naše území zpět. Je to jednoduché, jen oni vám to 

dělají složité. Pokud je to pro někoho NIpředstavitelné a NIuskutečnitelné, tak je 
pod manipulací, kterou na nás provozují už stovky let. Jde o uvědomění lidí kdo 

jsme-jesm. RODy nám přerušili, přestali jsme naslouchat RODičům, našim 
babičkám a dědům, přestali jsme si předávat moudra z našich tradic, vzali nám 

jazyk a nahradili je mrtvými jazyky, obrazy a spojení se nám vytratilo, jsme tady od 
toho obnovit to, co jsme nikdy NIztratili. Pochopit, že louky, lesy a půda je NAŠe, 

vzít si zpět co je NAŠe a v míru hospodařit, je zde mnoho schopných lidí pro 
organizaci našeho hospodářství a NI obavy, že bychom to NIzvládli, musíme, měli 
bychom to udělat MY., MY všichni. Jejich katastrofické scénáře, které si napsali a 

elitám kterým naslouchají se NIuskuteční, protože dobro a čistota je převálcuje. Tak 
jest!!! 

Miliardu a půl nás stojí politika, myslíte, že to NIzvládneme, my víme, že ano,hej. 



Takže potomci NAŠich předků, dejte jim oznámení o tom, že jste ZDE.  
ZDE domov můj!!! Cesta čistá NI čeho se bát. 

V míru Všem SLAVjanům a celé naši zemi. 
listiny NAŠe pro každého jednoho z lidu Československého najdete na 

www.czechaslavakia.cz 

v ljubosti všech Az-žijící, tvořící a budující na zemi

http://www.czechaslavakia.cz

