Vážené dámy a pánové,
Tímto dávám stížnost pro soustavné masivní porušování zákona. Nyní mají pachatelé protiústavní zločinecké
metody BRADAVICE na svědomí i zbytečně vyhaslých 10 000 českých životů !!!
Žádám orgány centrální moci státu i orgány moci zákonodárné a soudní, aby začaly neprodleně a rozhodně
jednat!!!
Pokud jeden hráč na hřišti porušuje masivně základní ustanovení ústavy a porušuje s naprostou troufalostí i ty
nejzákladnější principy právního státu, tak musí obě dvě další moci zasáhnout a nesmí předstírat, že se jich to
netýká, exekutivní moc si může nezřízeně vraždit a viníci se k soudu nedostanou, neboť sama ta vraždící moc
rozhoduje, kdo se na lavici obžalovaných dostane a kdo nikoliv. Sami sebe tam asi nepřivedou, zatím se k tomu
nemají a myslím si, že u toho zůstane, zatím využívají dalších a dalších podvodů, falšování a zločinů, aby se na
lavici obžalovaných nedostaly ani první vlašťovky z řad zločinných státních zástupců...
Takže jim tam musí pomoci ostatní ústavní moci ve státě, jinak se stávají spolupachateli kolosálního zločinu
proti národu.
Proto Vás žádám o aktivní činnost a jsem Vám k dispozici ve věci objasnění a pochopení celého kolosálního
protiústavního zločinu, ve věci využívání zrůdné metody BRADAVICE.
Zločinecká metoda BRADAVICE a její autoři a propagátoři z nejvyšších míst orgánů činných v trestním řízení,
zejména státního zastupitelství, mají na svědomí také nyní zbytečně vyhaslých 10 000 českých životů na Covid
19, to je přesně ten počet o kolik zemřelo obětí více než kolik by prokazatelně zemřelo bez BRADAVICE.
BRADAVICE
(Bypass of Rights and Absolute Damage of Any Viable Innocent Civilisation and Economy /
Obcházení práv a absolutní poškození jakékoli životaschopné nevinné civilizace a ekonomiky)
Tito zločinci mají na svědomí další gigantické ztráty a škody, které napáchali v české republice proti českému
národu za využívání pečlivě skrývaných protiústavních zločinů. Dopouštějí se cílených vražd a likvidování
oponentů za masivního zneužívání represivních prostředků státní moci. Jedná se o největší zločineckou bandu
působící na území české republiky od jejího vzniku v roce 1918.
Nyní mají na svědomí prokazatelně 10 000 českých životů, pokud by zde neřádili za využívání zločinecké
metody BRADAVICE, tak by do dnešního dne zemřelo s Covid19 či na Covid19 přibližně 8 700 lidí ve stejném
poměru jako v sousední přibližně 8x větší zemi a nikoliv zbytečně více jak 18 tisíc lidí. Je to přímý následek této
protiústavní zločinecké metody, jak bude prokázáno. Stejně tak stojí za drcením české ekonomiky. Jedná se o
vraždící bestiální mafii, která operuje skrytě.
Ale těch 10 000 českých životů se jim nemůže podařit zamaskovat!!!
Nedopusťte, aby se tito zrůdní zločinci nedostali před spravedlivý soud. Mějte alespoň elementární soucit s
obětmi.
Děkuji mnohokrát za aktivní činnost.
S pozdravem Dr. Ivana Timová

