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                                  Já, MY jeden z ľudu Československého 

ů
                                  Oznámenie k medzinárodnému súdu 

zrozumenIe
                  

 Zrozumenie : 

obviňujem režim politických strán a hnutí Českej republiky, Slovenskej         
republiky a Podkarpatskej Rusi zo spáchania 

podvodu a vlastizrady na mne a ľudu Československého a obviňujem 
režim politických strán a hnutí Českej republiky, Slovenskej republiky 
a Podkarpatskej Rusi – ich vlád a všetkých podieľajúcich sa na zrade 

a predaji NAŠeho územia ja/my sám/sama za seba. 
Ako ŽIVN Az – živý človek, mám vo vážnosti pri-rodzené KONy NAŠe 
a všetko písané mnou myslené v dobrom a konať dobro. V deň, čase   

s vedomosťami, ktoré som zistil/a, NI môžem mlčať. 

Poukazujem na dejiny, ktoré sú nám zatajované, fakty schované a pred-
kladané NI pravdy o Slovanoch-SLAVjanoch, ich území, ich umu 

a vedenia. 
Je páchaná genocída na ľuďoch v úmysle odstrániť Slovanstvo z NAŠich 

vedomí a sú odstraňované fakty o NAŠich RODoch a RODinách.          
Rod-né listy – mazanie štátu Československo. 

Predaj štátu, štátneho územia vrátane prírodných zdrojov a zmena na 
korporáciu bez mojej vôle a vôle ľudu. 

        Po-rušenie/rušenie zá-kona 424/1991 Zb.§3 a §5. 
Ďalej po-rušenie ústavných zá-konov 327/1991 Zb., 23/1991 Zb., 

100/1960 Zb. 



Bolo/je útočené na Sovietsky zväz-RF a Československo-Slovenská 
republika, bola/je to riadená demontáž, organizovaný zločin o rozklade 

Slovanských štátov a nielen Slovanských, štátov po celom svete. 
Organizovaný zločin na rozklad náRODOV a roz-delenie štátov na menšie 

územia, ktoré systematicky a už dlhé roky zotročujú a likvidujú. 

Ďalej, prevzatie moci nad ľudom súkromnými organizáciami ako EU, 
NATO, UN, WHO, BAR, MMF a ďalšími. 

NIsúhlasím, odmietam akékoľvek cudzie zásahy moci na území 
Československa, kde som sa na-rodil/la a kde moji predkovia územi NAŠe 

vybudovali.  

Politické strany a hnutia na NAŠom území sú organizačné zložky, 
odštepné závody-pobočky bez právnej a procesnej subjektivity a NI 

konajú v prospech NÁS a ľudu. 
Politické strany a hnutia porušili/rušia všetky zá-kony nimi schválené 

a NAŠe prirodzené KONy žitia v mieri. NI platné sú všetky ich zá-kony, 
rozhodnutia, ako vojny, uzurpovanie, nariadenia, vyhlášky a zmluvy, 

ďalej ich tiché dohody. 
Dávam vám na vedomie, že ja/my, rodený/á na NAŠom území vám 

oznamujem, že činím okamžitú nápravu krívd, ktorých sa dopúšťa režim 
politických strán a hnutí zastupovaný fiktívnymi vládami SR na mne a na 

ostatných ľuďoch taktiež už dlhé roky. 
 Je ČAS, TERAZ je čas na-rovnania a nápravy. 

Oznámením, že režim politických strán a hnutí v Slovenskej republike 
v bodoch: 

1.genocída na Slovanoch 
2.po-rušenie všetkých pri-rodzených KONov na ľuďoch NAŠho územia 

v každej oblasti NAŠich životov 

Ja/MY sám/sama za seba vám oznamujeme, že činíme na-rovnanie 
našich životov pre dobro NAŠe, NAŠich detí a RODov. 

          Sme tu a teraz, pokiaľ i váš súd zhodneme na-vedení, tak dávame 
na vedomosť, že v dobrom konaní si urobíme tu poriadok sami za seba. 

          Pre dobré rovnanie celej NAŠej zeme a všetkých ľudí na tejto 
ZEMI. 

Dávame na vedomie, že my ľudia Československa a Podkarpatskej Rusi 
zakladáme DIERŽAVU CZECHASLAVAKIA, berieme si späť NAŠu zem, 



ktorú NAŠi predkovia budovali a MY krivdy na-pravíme a deťom NAŠim 
územia NAŠe pre-necháme. 

Pre ľud Český a Slovenský, ctíme predkov NAŠich  a KONy NAŠe, pri-
rodzené práva NAŠe. 

Dôvod NAŠeho vy-jadrenia: pre na-rovnanie ľudských vzťahov, pre na-
rovnanie obchodných vzťahov, pre na-rovnanie a rovnanie ľudského 
postoja a cestou čistou ísť. Rovnosť medzi ľuďmi na NAŠom území 

a celej Zemi. 
S cťou jestvujúcou a pri vedomosti podvodu páchanom na ľude českom  

a slovenskom NIMÔŽEM mlčať. 

Na vedomie vám dávame: 
Oznamujeme vám, že sa zbavujeme všetkých zá-konov, zá-väzkov, na-

riadení, vy-hlášok, zmlúv, tichých dohôd spachtovaných fiktívnou 
Slovenskou republikou a jej politického režimu a NIuznávame fiktívnu 

Slovenskú republiku, ktorá podvodne riadi NAŠe územie a z tohto 
dôvodu, z dôvodu vlastizrady, sa pri-kláňame k žitiu 

v Dieržave Czechaslavakia, ktorá drží územie NAŠe a KONy NAŠe-pri-
rodzené práva a na-pravuje utrpenie spáchané na nás Slovanoch. 
Dávam vám na vedomie, že NAŠe územie ako celok od roku 1918 

vrátane Podkarpatskej Rusi máme v NAŠej vážnosti a znovuspojenie 
Slovanov je to čo TERAZ prichádza. 

  

Na vedomie vám dávame, že k vy-jadreniu vám  so cťou 
poskytujeme dvadsať sedem dní. NIvyjadrenie sa z vašej 

strany, berieme MY na vedomie váš sú-hlas s touto Listinou 
a jej obsahom. 

    Zrozumenie urobené a potvrdené za účasti mojích priateľov: 


