BOJKOT
– Čo to je , ako to urobiť, na čo to bude dobré? - Denne sme počuli ,
koľko miliónov eur darujeme EU a tak sa okrádame o dôstojný život
a sami sa vzdávame lepšej budúcnosti. Ak naozaj chceme , aby sa
toto zmenilo, je tu riešenie odborníkov a ekonómov.
Ekonomický bojkot, je zastavenie toku peňazí do EU s cieľom úmyselne
narušiť ekonomickú situáciu tak, aby EU a kapitál zahraničných
zneužívateľov našej krajiny ostal ohrozený, alebo ich priviedol na úroveň
zlyhania.
- Zahájte ekonomický bojkot od teraz :
– 1. Od dnes denne vyberte cez bankomaty, či napriamo z bánk,
všetky vaše dostupné finančné prostriedky, aby vám ich bankári
nezablokovali a všetky peniaze držte doma
– 2. Vydržte a nebojte sa neplatiť v čase od 1.11 do 17.11. žiadne šeky,
povinné platby, ani sa nesnažte niečo nakupovať, maximálne chlieb.
VYTVORTE SI RADŠEJ NA PÁR DNÍ ZÁSOBU, ALE
NEPREHÁŇAJTE Z VEĽKÝMI NÁKUPMI - AK DO OBCHODU
NEPÔJDETE 5 - DNÍ, TEN TOVAR TAM BUDE STÁLE A
URČITE BUDE AJ LACNEJŠÍ
– 3. Choďte na návštevu k susedom, k blízkej rodine, do kostola a
podporte modlitbami občanov, KTORÍ NA ULICIACH V
BRATISLAVE V ČASE OD 9.11. 2013 BUDÚ V OHROZENÍ
TÝMTO SKORUMPOVANÝM SYSTÉMOM BOJOVAŤ
ROZUMOM PROTI ARMÁDE POLICAJTOV, ABY
PODPORILI MYŠLIENKU NA LEPŠÍ ŽIVOT CELEJ NAŠEJ
SPOLOČNOSTI.
– 4. Ak nemusíte nikam necestujte , hrajte spoločenské hry,
SLEDUJTE INTERNET, SPRÁVY V TV A V ROZHLASE,
HLAVNE V DOBE OD 9.11. KEĎ JE PRIPRAVENÝ ODPOR
PODĽA ČLÁNKU 32.ÚSTAVY SR AŽ DO 17.11. KEDY BY
PREZIDENT SR MAL ODPOVEDAŤ OBČANOM
PROSTREDNÍCTVOM MÉDIÍ, AKO SA ROZHODOL A ČI
SPLNÍ PODMIENKY ULTIMÁTA O ODVOLANÍ VLÁDY,
GENERÁLNEHO PROKURÁTORA A PARLAMENTU.
– 5. TOTO VŠETKO SÚ PRÍPRAVY NA GENERÁLNY
CELOSLOVENSKÝ ŠTRAJK, KTORÝ NAVŽDY SKONCUJE SO
SYSTÉMOM TOTALITY, KTORÁ TU PO REVOLÚCII 1989
ZMUTOVALA DO GENOCÍDY A DIKTATÚRY BUDÚCEHO
FAŠIZMU. VERÍM , ŽE NIKTO Z VÁS NECHCE ORAŤ A

SIAŤ NA BÝVALÝCH POLIACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
AKO OTROK PRE INÚ KRAJINU, KTORÁ NÁS KÚPI A
ÚPLNE ZNIČÍ.
– 6. Peniaze, ktoré si povyberáte, použijete počas doby protestov len na
nákup najnutnejších potravín, na nič iné. Tieto peniaze začnete
normálne používať až keď bude tento systém zničený.
– 7. AK PREVEZMEME MOC DO RÚK OBČANA, AKO RÝCHLO
PO TOMTO DNI MÔŽU OBČANIA ZAČAŤ DOSTÁVAŤ
NEPODMIENEČNÝ ZÁKLADNÝ PRÍJEM, V AKEJ VÝŠKE,
ABY SA NEBÁLI, ŽE NEBUDÚ MAŤ Z ČOHO ŽIŤ, LEN
PRETO, ŽE NEPRACOVALI POČAS PROTESTOV?
Že sa skutočne nemusíte báť o to, že potom by ste nemali peniaze je práve
preto, že do jedného mesiaca po odvolaní tejto vlády, začne byť všetkým
občanom vyplácaný Nepodmienený základný príjem v predpokladanej
výške 334,- eur na začiatku (tento sa bude postupne navyšovať) (autor:
Ľubor Perháč)
– 8. Takže vidíte, že ak si zrekapitulujeme, čo stačí urobiť už dnes , tak
do 17.novembra môžeme mať krajinu pod kontrolou a začať morálny
život v novej a hlavne v našej spoločnosti
– 9. Každý občan je oprávnený odstúpiť od zmluvy so zlým štátom, ak
si neplní dohodnuté povinnosti. - Právne následky: VPLYVOM
NEOBMEDZENEJ POLITICKEJ MOCI tu máme dnes súkromné
orgány, súkromné právo, cenzúru informácií, dane dosahujúce
súčtom do 70-80% príjmu, odvody, pokuty, poplatky. Zmluvy o
úvere sú neplatné a nezáväzné, pretože sme boli donútení žiadať o
úvery tým, že nám nezaplatili adekvátnu mzdu, alebo nás cielene
pripravili o prácu, štátny dlh je záväzok politikov … to znamená, že
úvery už nebudete dosplácať-žiadne ani bankové ani nebankové úvery budú vynulované, exekútori a úžerníci budú potrestaní
– Toto platí retroaktívne, teda právny stav sa vracia k 1.1. 1993, ku dňu
vzniku SR, všetky úkony a zákony, ktoré urobili vlády za tie roky, sú
neplatné-podľa medzinárodného práva
– Týmto dňom sa stávame zákonodarcami priamo my občania a našou
povinnosťou je postarať sa o riadenie nového štátu.
– Tento akt platí pre všetkých, ktorí boli občanmi SR, pre legitímnosť
tohto úkonu, ktorý sme urobili, hovorí fakt porušovania viacerých
článkov Ústavy zo strany ústavných a verejných činiteľov, ktorí boli
poverení zastupovaním , napr. porušovanie občianskych a osobných
práv, nefunkčnosť súdov, nevymožiteľnosť práva a mnohé ďalšie....

– Všeobecne známe veci netreba dokazovať.

