
Přidejte se k iniciativě:
jsem NOR protože
jsem ČECH !!!
Prokletá židovská gerila ilegálně vládnoucí i v České republice se snaží 
vehementně vymýt mozky příslušníkům jimi nelidsky vykořisťovaných 
a ovládaných národů střední a východní Evropy ... 

Předstírají veřejně a nestoudně za zneužívání jimi zločinem ovládaných médií, 
že pokud by Ukrajina byla neutrální, nehromadila by útočné zbraně 
a Ukrajinci ruského etnika by mohli mluvit svým rodným jazykem, tak by to 
snad znamenalo podle židovských manipulátorů přinejmenším rozpad Galaxie 
či přímo konec celého známého vesmíru??? Tomu snad nemůže uvěřit žádný 
dospělý člověk s průměrnou inteligencí. A stejně, světe div se, právě toto a nic 
jiného zcela nestoudně pere do ubohých českých obětí Synagoga z kavčích hor 
skrývající se proradně za značkou ČT!!! Tato televize je však Česká pouze tím,
že jí Češi musí nedobrovolně platit a tím židům převádějí obrovské částky do 
soukromých kapsiček a že toto médium sionistických židů je v čele 
desinformační a propagandistické fronty okupační sionistické moci, která je 
namířena proti Čechům a životním zájmům českého národa. České rodiny, 
které nezaplatí absolutní oběť židům nyní, budou těmito parazity zlikvidovány 
v dalších generacích, ten, kdo se těmto zrůdným vraždícím bestiím nebrání, tak 
vedle svých spoluobčanů zradil své předky i své potomky. Děti těchto 
naivních hlupáků budou jednou také platit svými životy, stejně tak jako dneska 
umírají i v Čechách odpůrci zrůdného zkorumpovaného židovského režimu. Židé 
v Čechách vraždí za spolupráce s izraelským MOSSADem zcela beztrestně!!! 
Máte pocit, že se toto přeci neděje a dít nemůže, neboť Vám tito zločinci 
nestoudně lžou!!! Zneužívají české zbraně proti životům, zdraví, svobodě 
i majetku samotných Čechů. Kradou jako straky po miliardách, Čechům i českým
dětem berou doslova a do písmene životní prostředky, nyní jim chtějí sebrat 
potraviny i teplo!!!

Tedy tito podvodníci tvrdí, že právě proto, že tyto tři výše zmíněné legitimní 
požadavky Ruské federace nelze údajně naplnit, tak musí umírat Ukrajinci 
i příslušníci jiných národů a celá Evropa či svět musí židovské gerile zaplatit 
nepředstavitelně astronomické prostředky v podobě šíleně předražených 
potravin, nedostupně drahého tepla či pohonných hmot!!!

Válku na Ukrajině záměrně organizují zrůdní židé, stejně jako to šílené 
bezpráví na Slovensku a zejména v České republice! Jsou to sprostí vrazi!

Národní Odbojová Rada

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



