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Zápis z mimořádného zasedání
Nejvyššího orgánu – členské schůze
konané dne 7. května 2020
Na základě mimořádného zasedání NGO dne 30. dubna 2020 byla omezena
činnost NGO pouze na případ Křivé obvinění a pouze na vymáhání
odškodnění a doprovodné úkony, za účelem, že NGO nebude podporovat
politiku bezpráví.
Z důvodu neodkladnosti a vyhlášeného nouzového stavu v ČR, rozhodnuto
mimořádně právem veta.
Nátlak na členy NGO však stále pokračuje :
1. nevydáním jednoznačného stanoviska, že znalecký posudek neexistuje
2. neustálé ponižování ze strany státní moci, že server NGO je výsledek
vážné duševní poruchy s bludy, je nebezpečný pro společnost a požadavek
státního zastupitelství, aby se předsedkyně NGO léčila na psychiatrii
2. neustálé požadavky chození na další lékařské prohlídky
3. krádeže osobních dokladů

4. protizákonné exekuce (např. Z důvodu, že někdo ještě nechcípl nebo
exekuce za vyhraný případ)
5. krádeže legálních zbraní na vlastní obranu a krádež notebooku
6. zvýšené náklady na léčení po manipulaci se zdravotním stavem během
protizákonného zadržování
Na základě výše uvedených skutečností se ve zrychleném řízení právem
veta rozhoduje o :
ZNEHODNOCENÍ KVALITY OBSAHU SERVERU NGO.
Odůvodnění :
Pro tajné služby, které zneužívají server NGO, prostřednictvím JUDr. Lenky
Bradáčové, Ph.D. k prezentaci politiky bezpráví, se takto stane server NGO
neužitečným a nepotřebným pro cíle vyšší moci.
Pro prezentaci politiky bezpráví je potřebné, aby server NGO prováděl
praktickou právní veřejnou internetovou přestřelku, o tématu, že
mezinárodní úmluvy o lidských právech jsou výsledkem duševní poruchy,
opilosti a návykových látek, s tím, že se běžný občan není schopen právně
ubránit, když se není schopna ubránit tak profesionální NGO, která má
odborné zázemí a výhodnější podmínky pro právní obranu než řadový
občan.
Po dosavadní provedené právní obraně je jednoznačné, že nefungují žádné
logické a právní argumenty a protistrana NGO, což je soustava státního
zastupitelství, Policie, nemocnice a státní správa, používá taktiku tzv.
plánované negace, jako krajní variantu defenzivního přístupu.

V současné době je vyjednávání ve stavu tzv. dynamického patu, kdy je
stav řízení zablokován s cílem, kdy státní zastupitelství spoléhá na to, že
NGO se brzy unaví, dojdou jí stylistické argumenty a dojde ke kompromisu,
že znalecký posudek nebude vydán, že předsedkyně NGO začne chodit po
doktorech a věc postupně vyšumí, kdy se občané nedozvědí, jak věc ve
skutečnosti skončila.
Takto by se i naplánovalo, že se nevyplatí odškodnění, protože by
předsedkyně NGO právního hlediska zůstala jako psychiatrický pacient a
soustava státního zastupitelství by měla po právní stránce pravdu, že server
NGO je výsledek duševní poruchy.
Závěr :
Na základě jednacího řádu NGO, části VI bodu č. 13, k dosažení nápravy a
řešení situace, NGO může použít všechny diplomatické metody
vyjednávání (Winston Churchill britský premiér, 1940 -1945 : odborníci
vědí, co toto řešení znamená).
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znehodnocení kvality obsahu serveru z profesionální právní obrany na
právní bulvár, čímž se server NGO stane neužitečným pro tajné služby
a JUDr. Lenku Bradáčovou, Ph.D. pro prezentaci politiky bezpráví.
Postup znehodnocení bude prováděn na základě pravidla rovnosti, což
znamená, že jak soustava státního zastupitelství diskreditovala a ponižovala
NGO a její předsedkyni, tak se NGO bude chovat stejným způsobem ke
konkrétním zástupcům soustavy státního zastupitelství, Policie, nemocnice a
státní správy, co do následků, s tím, že stylistika může být odlišná.

Z právního hlediska je předsedkyně NGO od 16. května 2016 vážně
duševně nemocná s bludy, což znamená, že může mít odlišné vnímání
skutečného stavu (podle teorie psychiatrie se jedná o nevývratné
přesvědčení), protože má z právního hlediska rozpoznávací i ovládací
složky úplně vymizelé a není schopna chápat smysl trestního řízení, s tím,
že státní zastupitelství nezakazuje veřejnou činnost a předsedkyně není
trestně ani jinak odpovědná za žádný svůj výrok.
NGO i její předsedkyně považuje výrok JUDr. Alexandra Pumprly za
diplomatickou výhodu pro NGO pro bezpodmínečnou kapitulaci státní
moci reprezentovanou JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D.
Bezpodmínečné kapitulace státní moci bude dosaženo, protože státní moc neunese tíži
důkazů.
Co se týče problematiky ZVEŘEJŇOVÁNÍ, tak NGO případ jednoznačně vyhrála a
případ je ve fázi – řízení o odškodnění. Skutečnost, že předsedkyně NGO je státní mocí
prohlášena za duševně nemocnou a mává se jí pistolí před nosem a je udělena pokuta
za vyhraný případ, je pouze diplomatický manévr tajných služeb k odvrácení
pozornosti a přesvědčování veřejnosti, jak je zveřejňování trestné, ale ve skutečnosti se
tajné služby nemohou dočkat, jak se věc rozmázne na internetu (a ještě nejlépe v 6
jazycích).
Co se týče případu SZIF, tak tam je to tak, že firma FytAgro s.r.o. ve své vlastní
nevědomosti plní plány tajných služeb, protože pro tajné služby je výhodné zadržování
vlastního majetku předsedkyně NGO, za prvé, aby ho veřejně vymáhala, což slouží k
politice diskreditace velkých zemědělských firem, že je narušen systém tržního
hospodářství v rámci prezentace politiky bezpráví a za druhé tajné služby ve
skutečnosti nechtějí, aby si předsedkyně NGO založila vlastní zemědělskou firmu a
předsednictví NGO předala jinému předsedovi, protože práce nového předsedy by byla
odlišná. Firma FytAgro s.r.o je však ve svém myšlení značně limitovaná, když se
utěšuje, že by mohla zadarmo užívat a těžit z cizího majetku.

Co se týče případu NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE, tak tam je to tak, že když
by se předložila veškerá zdravotní dokumentace a provedla řádná rekonstrukce případu
– napadení policistou s následkem těžkého ublížení na zdraví s reálnou možností
okamžité smrti, tak většímu počtu skutečných viníků hrozí odsouzení s trestní sazbou
až 20 let, což je skutečný důvod, že skuteční viníci řešení případu oddalují a doufají, že
věc vyšumí.
Tady v tomto případě udělaly tajné služby největší chybu, že STALKING založily na
psychologicky citlivém tématu - SMRTI.
Případ KŘIVÉ OBVINĚNÍ nikdy nebyl založen na meritorním dokazování, ale de
facto na neustálé manipulaci se zdravotním stavem předsedkyně NGO během
protizákonného zadržování, kdy nižší justice doufala, že dokáže předsedkyni NGO
natolik zničit nervový systém, že ji dokáže legálně prohlásit za duševně nemocnou a
vyřadit ji z činnosti.
Tady je další chyba tajných služeb, že nemají adekvátní kontrolu nad situací, protože
poškozením zdraví předsedkyně NGO, také končí politika bezpráví, protože se nový
předseda NGO bude chovat jinak. Navíc je takto ohrožena i existence NGO, protože
NGO nemá dostatek ochotných předsedů, které by mohla předhodit politice bezpráví,
aby z nich mohl dělat Rochl na počkání mrtvoly, protože pokud se stalking NGO
nezastaví, tak nový předseda bude Rochlem pod dohledem Bradáčové ihned zadržen a
bude se ihned manipulovat s jeho zdravotním stavem a ničit se mu nervový systém.
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