Porovnání nacismu a středoevropského komunismu s dnešním režimem
organizovaného zločinu působícího a nerušeně operujícího na území České republiky.
Nacismus i komunismus postupoval na základě důkazů a vina se musela prokazovat,
jednalo se o režimy s nelidskými zákony a pravidly, ale tato pravidla se víceméně
dodržovala.
U režimu organizované zločinu vůbec nezáleží na zákonech či pravidlech. Na své oběti
připravují úkladné KOMPLOTY za využívání mafiánských podvodů. Je úplně jedno,
jestli daná oběť nějaký zákon porušila či nikoliv, proti oběti či nepohodlné osobě se
stejně udělá komplot pro nějaký paragraf s vysokou trestní sazbou a vyberou se
odstavce a písmena tak, aby trestní sazba byla co nejvyšší. Režim organizovaného
zločinu žádné zákony ani pravidla nedodržuje, ani ty své vlastní, a nepostupuje ani na
podkladě důkazů a údajná trestná činnost není prokazována.
Vyprázdnili slovo „důkaz“ a nahradili to jakýmkoliv žvástem do „protokolu“, který
může učinit kdokoliv, koho si na to seženou, ještě ho poučí, co má do toho protokolu
uvést, aby jim to pasovalo na ty paragrafy a písmena, které si vybrali. Trestná činnost
se nedokazuje, ale stačí když se nebožákovi vsugeruje nebo se proklamuje. Aby
proklamace nebyla úplně směšná na první pohled, tak se třeba řekne, že se tak děje na
základě znaleckého posudku, kde znalec nepoužívá žádnou vědeckou metodu a
vyjadřuje se k nějaké nesmyslné irelevantní okolnosti a za razítko dostane náležitě
zaplaceno. Takže „účelový žvást“ do protokolu a razítko legálně podplaceného
„znalce“ nahradilo slovo „důkaz“.
Přitom, aby se něco považovalo za „důkaz“, tak by muselo být možné provést důkaz o
tom, že důkaz se nemůže splést, tedy že ani v případě opačném, třeba nevinny
podezřelého by nešlo tyto důkazy svévolně vyrobit. Ale tyto „důkazy“, které za důkazy
jen vydávají nesmyslným názvem, tyto bezobsažné „žvásty“ zaznamenané nějakou
formou, je možné vyrobit zcela nezávisle na jakékoliv faktické realitě. Takže se z
definice o důkazy nejedná, jedná se o formu záznamu proklamací. (Pokud toto někdo
dělá úkladně či organizovaně, tak se bezpochyby jedná o velmi závažnou trestnou
činnost a flagrantní porušování trestního řádu a vůbec veškeré zákonnosti)
Pochopitelně, že je možné touto „formou“ vést i skutečné důkazy. Ale o tom, jestli to je
důkaz nerozhoduje „forma“, ale „obsah“. Policejní orgán má povinnost zjišťovat a
ověřovat výpovědi, motivy výpovědí a další okolnosti o údajných svědcích, pokud tak
nečiní, protože celou trestnou činnost vlastně sami organizují, no tak je to děsivá
trestná činnost, která je v každém právní státě naprosto nepřípustná.
Každá množina symbolů, vyjádřená na několika řádcích není matematický důkaz, ale
každý matematický důkaz je vyjádřen nějakou množinou symbolů. Matematický
důkaz je přesně definován, takže lze rozhodnout o tom, co je důkaz a co není. Při
zachovaní jenom trochu zdravého rozumu však lze rozhodnout o důkazech i v právním
slova smyslu. Účelový žvást není „svědectví“. Aby někdo mohl být k něčemu svědkem,
tak se musí zkoumat okolnosti svědectví a jistá nezávislost a objektivnost. Stejně tak
posudek musí něco uznanými vědeckými metodami prokazovat, zdaleka ne každý
papír s razítkem soudního znalce je posudkem a něco prokazuje.

Nacistický režim popravil mnoho lidí, avšak mimo válečnou vřavu a více méně v té době
utajovaných zločinů zrůdných jednotlivců, kteří porušovali tehdejší zákony a dopustili se
zločinů proti lidskosti, postupoval nacistický režim na základě zákona, důkazů a
dokazování !!!
Stejně tak komunistický režim v Československu mimo v té době taktéž utajovaných
zločinů, postupoval z pravidla na základě tehdy platných zákonů a důkazů o vině, která
musela být řádně prokázána. Jistě řada zákonů byla nespravedlivých a disidenti byli trestáni,
avšak velmi často za porušení tehdy platných zákonů a způsobem, který byl určen zákonem.
Častá zákonná sazba pro disidenty byla 1-3 roky vězení, v případě prokázání viny.
Byli trestáni například za nedovolené podnikání či jiné v té době trestné činy.
Jak v nacistickém, tak v komunistickém režimu měli běžní lidé povětšinou možnost
nedopouštět se činů, které v té době byly trestné a pokud se jich dopustili, tak byli
zpravidla odsouzeni podle zákona na základě skutečných důkazů a v zákonné trestní
sazbě.
Nyní však v České republice převzala protiústavním způsobem moc známá cizorodá
nekřesťanská náboženská skupina pomocí ovládnutí zejména státního zastupitelství
dosazenými cizorodými a Čechům nepřátelskými VORY V ZAKONE a implantováním
zločineckých metod vyvinutých a nasazených částečně za bolševistické revoluce v
Sovětském stavu při řadění jednotek NKVD. Tito lidé vždy rozpoutají zbaběle děsivý teror
proti jednotlivcům, vždy jich jde mnoho na jednoho a využívají ve prospěch zločinu
velmi perverzně ty nejhorší vlastnosti lidí národa, který začnou ovládat, a ty největší
zločince, který ovládaný národ trpící pod jejich krutovládou, kdy zplodil.
Zatímco ostatním nedemokratickým režimům působícím za jedno století na území České
republiky, které postupovaly více méně legálním státoprávním způsobem, se může vytýkat
zejména přijetí nesprávných zákonů, respektive nepatřičných pravidel, tak dnešní
hrůzovládný režim organizovaného zločinu nedodržuje pravidla či zákony vůbec
žádná, takže na jejich faktické podobě, tedy na konkrétním znění právních předpisů,
prakticky vůbec nezáleží.

Zrůdní zločinci dnešního režimu se dopouštějí organizování perverzních
KOMPLOTŮ na své oběti za masivního zneužívání ozbrojené státní moci.
A to je obrovský rozdíl vůči nacismu nebo i komunismu střední Evropy. Je
to hrůzovládný režim, který postupuje systematicky na základě
KOMPLOTŮ a odsuzuje lidi bez ohledu na jejich vinu či nevinu a za
paragrafy, které si svévolně zvolí tak, aby daná trestní sazba byla
maximální. O kolik lepší to měli disidenti za komunismu je očividné !!!
Například za takzvaného komunismu se odpůrce režimu zpravidla dopouštěl v té době
nezákonného jednání, například nedovoleného podnikání a následně byl podle zákona za
tuto v té době zapovězenou činnost na základě důkazů odsouzen za použití zákonné
trestní sazby k jednomu roku vězení. (Nejspíš byly v utajení používány i KOMPLOTY, ale
nikoliv tak masivně a běžně jako nyní … před očima vládnoucí věrušky, kterou to baví ...)

Dnes by organizovaný zločin vládnoucí v České republice obvinil a odsoudil nepohodlného
člověka jednoduše KOMPLOTEM buď za vraždy, týrání či obchod se zbraněmi nebo
obchod s drogami !!!!!!!!!!!!!! Žádný disident by nebyl popotahován kvůli pouhému
jednomu roku vězení … to je pod „úroveň dnešních vrahounů“ ...
Nyní za hrůzovlády VORŮ V ZAKONE je tedy situace mnohem horší. Na zcela nevinné
lidi organizují mafiánským způsobem KOMPLOTY, aby docílili likvidace nebo například
okradení dané oběti. Formálně postupují následovně. Podívají se do zákona a řeknou si,
vysoká trestní sazba třeba nad deset let je za vraždu, ublížení na zdraví s následkem smrti,
únos, obchod s drogami, obchod se zbraněmi, týrání osob a další. Dále vyberou písmena a
odstavce tak, aby trestní sazba byla v daném paragrafu maximální. Pak začnou programově
organizovat KOMPLOT a ještě to vydávají za policejní práci či vyšetřování, to je přímo
perverzní. Někteří pachatelé připomínají spíše reptílie z vesmíru než lidi ...
Tito zločinci nedodržují žádné zákony, ani civilizační pravidla, vše důsledně tají před
obyvatelstvem a vždy jdou v přesile na jednotlivce. Ostatní nechávají v klidu v bláhovém
přesvědčení, že jim se nic podobného nemůže stát a využívají špatných vlastností lidí,
například sobeckosti či lhostejnosti člověka k člověku.
Tato zrůdná pakáž je po staletí známá, že lže a podvádí jako ďábel, kdy trpí zločinnou
ničím nespoutanou bujnou fantazií a manipuluje přímo s lidskou řečí za porušování
dokonce i zákonů formální logiky, natož zákonů přijatých parlamentem, ničím
takovým se necítí být vázáni. Mají nespoutanou fantazii. Často používají interpretační
falšování dokumentů, listin i fyzikální reality, kdy například na dokumentu je napsáno
naprosto nepochybně viditelně třeba „pondělí“, oni to však čtou úmyslně jako „středu“ a
následně se pak v dalších dokumentech odvolávají na falešnou interpretaci, kterou však
sami záměrně vytvoří. Často tvrdí, že něco znamená to či ono zcela lživě, dokonce i proti
logickým či fyzikálním zákonům, či uvedou doslova a do písmene jako interpretaci pravý
opak toho, co je někde napsáno či uvedeno. Vždy tvrdí pouze to, co se jim ve zločinu a za
neskrývaného pocitu neohroženosti a nedostižnosti hodí, jedná se o ničím nespoutanou
zločinnou bujnou fantazii. Běda těm, kteří jsou toho obětí. Je jasné, že jsou pod ochranou
vládnoucí třídy, jinak by se velice rychle dočkali spravedlivého trestu.
I ve špatných a zavrženíhodných režimech nacismu či středoevropských komunismů se
postupovalo na základě důkazů a dokazování. Zrůdní zločinci ovládající trestní řízení v
dnešním režimu pochopitelně obsahově vyprázdnili i pojem „důkaz“. Pochopitelně, že i v
České republice se fakticky podle zákona může postupovat pouze na základě důkazů,
to však těmto zločinným podvodníkům nebrání, aby si i definici slova „důkaz“
poněkud upravili k obrazu svému a za „důkaz“ považují všechno, co si sami libovůlně
nažvatlají do protokolu či do jakoby posudku.
https://www.youtube.com/watch?v=KuDc8liG-qE
https://www.youtube.com/watch?v=HxcueQWDcqs
https://www.youtube.com/results?search_query=Ku%C4%8Dera+Uzunglu
Těch případů je ale mnohem více … Ing. Vlček a plno dalších, jedná se o organizovanou
zločineckou bandu, která svojí zrůdnou zločinnost neustále opakuje … Přestože jsou proti
nim svědci i důkazy, tak jak je vidět, pro ně žádné trestní právo neplatí, jak je to možné?
Podle jakého zákona? Jak je možné, že tito lidé jsou nad zákonem? Jak je to možné?

