
Přidejte se k iniciativě:
jsem NOR protože
jsem ČECH !!!
V České republice došlo ke strašlivé korupci veškeré spravedlnosti, která je řízená okupační 
mocí židovské guerilly. Tímto způsobem postupují v každém státě, který obsadí, neustále ten 
postup opakují, stejně tak se vše odehrávalo i na Ukrajině. Nyní jsou prakticky i veškeré silové 
resorty v Čechách obsazeny židy. Toto umožňuje guerille, aby se zmocňovala majetku Čechů, 
a to jak v jednotlivých případech, tak i ve velkém, doslova dojí celý Český národ. Kradou 
jako straky. Čechům berou plody jejich práce i letité úsilí a dřinu jejich předků, bezostyšně se 
zmocňují kompletně životních prostředků Čechů. Tito bezvěrci považují příslušníky jiných 
národů za góje, kteří jsou předurčeni vyvolenému národu sloužit asi jako pracovní zvířata 
v tom lepším případě, jindy si na obětech uspokojují své perverzní choutky.

Okupační moc zřídila na území České republiky svojí Vládu Organizovaného Zločinu (VOZ). 
Tyto orgány a úřady jsou maskovány na oko jako úřady Českého státu. Státní zastupitelství je 
ve skutečnosti rezidentura izraelského MOSSADu. Dokonce vedou tajné interní složky proti 
jejich obětem či hrdinům okupovaného národa, kteří jsou určeni k likvidaci, jsou tam pokyny jak
s obětmi naložit. Takové složky vedla NKVD v Sovětském svazu, STB v Čechách anebo STASI 
v NDR. Všechny tyto zločinecké útvary vedli a organizovali jak jinak než zase naši dobří přátelé
židé, nyní v České republice postupují úplně stejně. Tato zvěrstva opakují v každé generaci.

Přes orgány VOZu není možné dosáhnout jakékoliv spravedlnosti či práva, je to organizované 
bezpráví, děsivý teror a útlak celého národa. Ve skutečnosti nejhorší situace Čechů v dějinách.

Odpovědí Národní Odbojové Rady bylo zřízení nezávislého spravedlivého a odborného 
soudu. Republikový Odbojový Soud (ROS) zahájil svojí činnost a působí v souladu 
s mezinárodním právem a své rozsudky důkladně odůvodňuje, postupuje výhradně na základě 
nesporných důkazů !!!

Ve vedení VOZu působí velký počet ROSem odsouzených zločinců, kteří by v každém 
právním státě na světě byli zcela jistě odsouzeni. Loutková justice VOZu je však zřízena právě 
proto, aby tyto zločince a režim židovské guerilly kryla. Pokud pomineme fakt, že MOSSAD 
maskovaný jako SZ nikdy své agenty pochopitelně obžalovávat nebude, takže se před loutkový 
soud VOZu nemohou z principu ani dostat. Tedy vesele páchají trestnou činnost a dokonce 
i zrůdné vraždy hrdinných Čechů pomocí Českých zbraní, vyhýbají se spravedlnosti strašlivou 
korupcí !!!

Orgány VOZu, kteří se maskují jako orgány Českého státu se snaží členy NORu a soudce ROSu 
identifikovat a přímo za pomocí agentů MOSSADu všechny pozabíjet. U toho povraždí vždy 
i další, jako například českého vlastence lékaře plk. MUDr. Jaroslava Rusa, případně jeho 
drahou paní Ellen. Vyvražďují celé rodiny, jsou to zrůdné vraždící bestie, na Čechy tu hrají 
divadélko pomocí vysílání Synagogy z Kavčích hor, jenž se maskuje jako ČT. NOR má však 
i přesto obrovskou podporu mezi inteligencí a Českými vlastenci a nakonec přivede členy 
židovské guerilly před spravedlnost ještě zde na zemi, než se na druhém břehu dostanou tito 
bezbožní notoričtí zločinci do věčného pekla.

Možná jezdí neviditelný vlak do Kyjeva, avšak přes rozsudky ROSu 
žádný vlak nejede ...    

Národní Odbojová Rada

https://nor-info.netlify.app/



