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K dopisu BIS v přísloze sdělujeme, že dopisy se minuly v poště.
Soudce

Mgr.

David

Schmuck začal

couval

a slíbil

ambulantní

psychiatrickou léčbu.
NGO s tímto postupem souhlasí, a proto v současné době a za současných
podmínek ambulantní psychiatrické léčby po BIS nežádá bezpodmínečnou
kapitulaci, protože pro NGO je výhodná « patová » situace, kdy nemusí
souhlasit se spoluprací s tajnými službami, předsedykně NGO není
ohrožená podáváním smrtelných dávek léků a navíc NGO nemusí vykazovat
žádnou činnost, protože vše je po dohodě.
Tajné služby použijí náhradní nebo paraelní variantu, kdy podle pravidel
musí mít tzv. « zálohy ».
NGO předpokládá, že tajné služby mají v záloze 2-3 nevládní
organizace se 6 jazyky se znalostí mezinárodních úmluv, kdy předseda
záložní NGO souhlasí s tím, že ho Policie bude ohrožovat s pistolemi,
odtahovat ho v poutech, vyslvíkat ho do naha, prohlížet mu prdel a
psychiatr se ho bude vyptávat jak se pochcává.

V Chlumci nad Cidlinou

Ing. Ladislava Kryžová

dne 13. listopadu 2020
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