
NEJBLIŽŠÍ JEDNOTKY SHAEF

CID – Criminal Investigation Department
Takže toto dole jsou ty jednotky vojenské policie

https://www.cid.army.mil/units-global.html
https://www.cid.army.mil/cioc.html

https://s-h-a-e-f.de/kontakt/
https://www.europeafrica.army.mil/Contact/

Společně s tímto, by se ale mělo také psát na ruskou a americkou ambasádu, protože
OBÉ mocnosti jsou okupačními mocnostmi na československé půdě, a velmi brzy

přijde také na ruské pravomoce, nejen americké (vzhledem k publikovanému
prohlášení MZRF).

Ruské velvyslanectví v Praze: https://czech.mid.ru/cz/kontakt/
Americké velvyslanectví v Praze: není mail kontakt. Stačí napsat SHAEF

Lze psát na všechny resp. jakoukoliv jednotku, aby se nezatěžovaly jen jedny a ty
samé.

Centrum je evidentně v kasárnách Kaiserlautern, protože mají speciální fyzickou
adresu pro civilisty. Osobně si myslím, že tam můžou psát i česky (že armáda má

překladatele), ale aspoň úvodní dopis (mail) by měl být anglicky nebo německy (česky
nevím, je tam třeba zavolat .. telefony fungují).

………………………….

Wiesbaden CID Office
481st Military Police Detachment (CID)

Unit 24302 Box 18
APO AE 09005

Email: usarmy.wiesbaden.3-mp-gp.list.wiesbaden-cid@mail.mil
Phone: 011-49-611-705-6554

DSN: 314-546-6354/6300
……………………..

Kaiserslautern CID Office
515th Military Police Detachment (CID)

Unit 23119
APO AE 09227

Adresa pro civilisty:
Bldg 3244 Kleber Kaserne, Kaiserslautern

E-mail: usarmy.rheinland-pfalz.3-mp-gp.list.kaiserslautern-cid@mail.mil
Phone: +49 611-143-523-5004

DSN: 314-523-5004/5046
………………………...
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Stuttgart CID Office
515th Military Police Detachment (CID)

Unit 30401
APO AE 09154

Email:usarmy.stuttgart.3-mp-gp.list.stuttgart-cid@mail.mil
Civilian Address: Bldg 2307 Patch Barracks

70569 Stuttgart
Germany

DSN: 314-592-2976/2974
COM from U.S: 011-49-9641-70-592-2976/2974
COM from Germany: 09641-70-592-2976/2974

………………………….

Ovšem potom zde máme specializované jednotky, kam byste měli
směřovat patřičné kauzy, které jsou řekněme “většího” nebo “zamotanějšího”

formátu. Takovou jednotkou je kupř jednotka, která se zabývá většími
podvody a specializuje se na tendry a státní zakázky a to je jednotka

následující, jenž nemá oficiální adresu pro civilisty, pouze mail:

Europe/Africa Fraud Resident Agency
Major Procurement Fraud Unit

MPFU USACIDC
Phone: 49 611-143-523-5052

DSN: 314-523-5052
E-mail: usarmy.belvoir.usacidc.mbx.europe-africa-fra@army.mil

…………………………….

Následující jednotka je jednotkou bojující proti kybernetické kriminalitě, čili
kriminalitě na počítačových sítích. Každé obstavení vašeho bankovního účtu
ze strany jakéhokoliv sro, hrajícího hru “státní instituce”, tzn. jak ministerstva
financí, či ministerstva vnitra nebo Policie ČR tak jakéhokoliv ministerstva je

KYBERNETICKÝ ZLOČIN a měl by být oznámen Aliančním silám SHAEF, s
tím, že můžete použít také formuláře OPPT a požadovat po takovém
obchodním subjektu velké odškodnění ve stříbrných prutech přesně

specifikované čistoty podle Uniform Comercial Code a sídla jeho soudního
dvora v New Yorku,
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Major Cybercrime Unit Europe Office
Unit 24319, Box 74

APO AE 09005-4319
Email: usacidc-cciu@mail.mil

COM: 001-49-143-565-6249/6250
DSN: 314-565-6250/6249

V tomto případě – napadení vašeho bankovního účtu korporátními
kyberzločinci – můžete také použít formulář FBI: https://complaint.ic3.gov/default

……………...

Další a námi doporučovanou poslední jednotkou je

Velící operační centrum vojenské rozvědky

kam doporučujeme psát jen ty nejvyšší kauzy, kauzy spojené s mezinárodním
terorismem, únosy a prodejem lidí, zejména dětí a mladých žen, satanismem, pedofilií,
pederastií.

Command Intelligence Operations Center (CIOC),
pod vedením CID G2/G3, je ústředním bodem snah CID poskytovat kriminální
zpravodajství o domácích hrozbách a informační podporu při vymáhání práva
prostřednictvím společného úsilí pro všechny zákazníky armády.
CIOC se skládá ze dvou odvětví: vyšetřovací analýza a analýza hrozeb. Oddělení
vyšetřovací analýzy je odpovědné za:
 Vytváření kvantitativních a kvalitativních zpráv o trestním zpravodajství při přímé
podpoře vyšetřování a operací CID.
 Poskytovat podporu velitelskému personálu, interním jednotkám CID a externím
federálním agenturám v reakci na žádost o pomoc / žádosti o informace.
 Poskytovat podporu a analýzu pro konkrétní případy, požadované velitelskými
nebo terénními agenty tím, že vytvoří analýzu odkazů, časové osy, přidružené
grafy nebo při shromažďování příslušných informací o případech.
 Oddělení analýzy hrozeb je odpovědné za:
 Sběr, analýza a šíření zpracovaných informací a produktů o hrozbě trestných
činů, které jsou poskytovány celému spektru zákazníků americké armády, od
angažované operační armády po armádní rozkazy, rozkazy složkám vojenské
služby a také přímo zpravodajským jednotkám.
Polní Analytici:
Kromě analytické podpory na velitelských prvcích jsou také přiděleni
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vyšetřovací analytici z několika armádních zařízeních. Při vyhodnocování dat
spolupracují na případech s agenty CID, a poskytují produkty, jako je analýza
odkazů, a vyšetřovací zprávy.

Pro více informací o CIOC, e-mailem: usarmy.belvoir.usacidc.list.cid-intel-div@mail.mil

nebo volejte veliteli divize na 571-305-4303.

………………………………..

Návod na sepsání jednoduchého trestního oznámení
aliančním okupačním jednotkám SHAEF:

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/trestni-oznameni-shaef/

Tento obecný rozkaz, vydaný začátkem roku kontingentním jednotkám Defender2020
(Def2Q2Q), obsahuje následující kroky:

1) Uvolnění bio-nano mechanismu nazvaného SARS-Cov-2 prostřednictvím chemtrail subčástic
pro stanovení a prohloubení přijetí nezbytných opatření v populaci. To snižuje přirozenou odolnost
vůči implantátům paměti a zvyšuje účinnost nosné technologie HAARP. Předchozí způsob
distribuce flotily loďstva a civilního letectví nahradí LTG2Q2Q, které poskytují vzdušné podsíly
USA. Imunizace spolehlivých koaličních tvůrců se nyní provádí prostřednictvím nosné
chronitonové vlny 44 KHz.
2) Klasifikace obyvatelstva podle režimu bojového popisu CDM718. 31 u bojovníků (Kategorie:
#RED) a nebojové (kategorie: #ZELENÁ).
#RED je považován za všechny příbuzné “Deep State” organizací a podorganizací hydratické
QBLH (také: Kabala), proti nim může být použita jakákoliv forma (také smrtící) síla v případě, že
selže přeprogramování HAARP. Patří mezi ně bandwagony, jako jsou tzv. “vládní mluvčí”, síťoví
trollové, video agitátoři a mediální klauni MSM.
#ZELENÁ je klasifikována jako #ZELENÁ, všichni občané, kteří bezvýhradně dodržují rozkazy
Řádu Y 380, podporují výkonné orgány Def2Q2Q a dělají zprávy o #RED jednotlivcích. Za tímto
účelem jsou zřizovány speciální zpravodajské body, kterých lze dosáhnout prostřednictvím
sdílených sociálních médií z jakéhokoli komunikačního terminálu. Každá jednotka #GREEN obdrží
odznačku RFID a čárových kódů (Q-ID) poté, co řídí příslušnými podpůrnými jednotkami BOS,
který je třeba nosit neustále.
Neoznačené nebo neklasifikované osoby, skupiny nebo instituce budou po roce 01.04.2020
klasifikovány jako #RED a neutralizovány při kontaktování jednotek Def2Q2Q bez diskuze.
3) Počínaje čtvrtletí IV / 20 nabude účinnosti omezení veřejného života. Obyvatelstvo #ZELENÉ je
podporováno, aby se držela dál od veřejné distribuce, aby nedošlo k tomu, aby nedošlo k
nadprůměrné míře vedlejších škod Od tohoto okamžiku lze očekávat rozšíření bojových akcí do
veřejného prostoru. Velitelé místního, regionálního, národního a kontinentálního oddílu získají
rozsáhlé pravomoci pro vyhošťování při stávajících ustanoveních a řádech vycházení a zákazu
vycházení (ty mají být prohlášeny jako ”karanténní opatření“), pravidla jednání (termín: ”správné
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chování v krizových situacích a zákazy v oblastech bez dozoru (Terminus: “Využijte domácí
kancelář”).
4) Po prosazení nových pravidel chování jednotky Def2Q2Q okamžitě útočí na militantní křídla
QBLH, aby dosáhli oslabení soupeře krátkými a přesnými prvními údery. Současně půjde
Cybereconomy Special Command CyCo2Q2Q globální finanční a ekonomický systém QBLH, aby
umožnil inicializaci komplexu GESARA. Za účelem této výměny jsou servery DHCP odstraněny ze
sítě po celém světě a veřejný internet je vypnut (Operace “3 dny temnoty”). Opětovné připojení je
poté segmentem, odpovídající skupině. Q-skupiny jsou informovány předem přes známé kanály.
5) V červenci 2020 budou v Norimberku veřejně ustanoveny SOUDY s eurasijským sledujícím
QBLH, aby občanům poskytly pocit bezpečí a pořádku. Obnovují se národní měny (např. “New
Mark”) a aktivuje se populární systém sociálního zabezpečení. Při dosažení míry spokojenosti 93
bude ukončen rozpis Def2Q2Q. Poslední hnízda odporu jsou tiše eliminována speciálními
jednotkami.

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2020/04/24/eliminace-evropske-kabaly-a-konec-stat

nich-mafii/

Tady máme zajímavý výtažek – potvrzující řečené – jednoho standartně dezorientovaného

německého politika ze standartně dezorientovaného MSM německého tisku:

“Waldemar Herdt, člen výboru Bundestagu, učinil takové prohlášení: Německo je podle něj
nyní okupováno Spojenými státy, které proti vůli Berlína na svém území nadále používají své
jaderné zbraně. Poslanec si stěžoval, že americká vláda zneužívala své postavení a vliv, a že
tlačila hranice toho, co bylo povoleno. Německá vláda vyjednávala s americkou stranou tři
měsíce a požadovala stažení amerických ozbrojených sil, řekl Herdt. Washington však říká, že
americká přítomnost musí být vnímána jako nic víc než „laskavý akt“. Nyní, když je svět
ovlivněn pandemií coronavirus, není rozhodně možné okupovat Německo, zdůrazňuje
parlament. Připisuje to skutečnosti, že ‘začalo se přerozdělování sfér vlivu’.”

VZKAZ OD VELITELE SHAEF JANSENA

https://www.youtube.com/watch?v=Qi1KrX1fUSo

Rozkazy ruského velení okupačních sil na území Německa.. a potažmo asi i Československa.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Orders_of_the_Commander-in-Chief_of_the_Soviet
_military_administration_in_Germany

https://correctiv.org/faktencheck/2022/09/02/nein-die-bundeswehr-soll-nicht-ab-1-oktober-auf-stras
sen-und-vor-supermaerkten-patrouillieren/
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