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MANIFEST CONTRA LA DICTOCRÀCIA i
PER LA REPÚBLICA VALENCIANA
Col·lectiu en Defensa de la República
Contacte: UnitsXlaRepublicaPV@hotmail.com
Apartat de correus número 271. 46410 Sueca (València)
¡UNITS PER LA REPÚBLICA!
SOM MOLTS, SOM VALENTS i CONEGUEM LA VERITAT!
Indignats i farts de viure en una Dictocràcia creada per una
Societat Secreta que ens coarta tots els nostres drets fonamentals i
llibertats públiques, el COL.ECTIU EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA
us convidem que subscrigueu el present manifest "CONTRA LA
DICTOCRÀCIA i PER LA REPÚBLICA VALENCIANA" participant
d'aquesta REVOLUCIÓ DEMOCRÀTICA que ens permetrà aconseguir
amb garanties una autèntica democràcia per als nostres ﬁlls i futurs
descendents.
Volem eliminar la Societat Secreta i la Dictocràcia de les nostres
vides i desitgem que EL PAÍS VALENCIÀ es convertisca en una
REPÚBLICA com a forma política que assegura una AUTÈNTICA
DEMOCRÀCIA retornant al poble la seua sobirania arrabassada.
Nom i cognoms:

Número D.N.I.:

Direcció postal:

Ciutat:

Número de telèfon:
Direcció de correu electrònic:
Signatura:

Data de signatura:

Nom de la associació, partit polític o similar:
(en cas que toque)
COL.LECTIU EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA!

"MANIFEST CONTRA LA DICTOCRÀCIA i PER LA
REPÚBLICA VALENCIANA".
Es prega que remeten el manifest signat original a l'apartat de correus Número
271 de Sueca 46410 (València) així com una còpia escanejada al correu electrònic
UnitsXlaRepublicaPV@hotmail.com

2

Col.lectiu en Defensa de la República.
Contacte: UnitsXlaRepublicaPV@hotmail.com
Apartat de correus número 271. 46410 Sueca (València).
UNITS PER LA REPÚBLICA!
SOM MOLTS, SOM VALENTS i CONEGUEM LA VERITAT!
Indignats i farts de viure en una Dictocràcia creada per una
Societat Secreta que ens coarta tots els nostres drets fonamentals i
llibertats públiques, el COL.ECTIU EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA
us convidem que subscrigueu el present MANIFEST "CONTRA LA
DICTOCRÀCIA i PER LA REPÚBLICA VALENCIANA" participant
d'aquesta REVOLUCIÓ DEMOCRÀTICA que ens permetrà aconseguir
amb garanties una autèntica democràcia per als nostres ﬁlls i futurs
descendents.
Tots ens hem trobat amb situacions estranyes, imprevisibles i
injustes més pròpies d'una dictadura que d'una democràcia: sentències
judicials injustes, resolucions administratives al marge de la Llei,
acomiadaments injustos i immorals, impossible accés a determinats llocs
de treball, ruïna de petites empreses familiars, estats d'ànim depressius,
ansietat, assetjaments laborals, destrucció de relacions familiars, traves
per a crear una empresa, desocupació prolongada.
Unes elits i una Societat Secreta, que van segrestar aquella
hipotètica democràcia constituïda en 1978, són les que realment
controlen i dirigeixen Espanya, sent els partits polítics governants
mers instruments i titelles al servei d'elles, que van alternant-se en el
poder per a despistar al poble i a la ciutadania i fer-nos creure falsament
que existeix una democràcia. Una Societat Secreta que aplica tot tipus de
tècniques i procediments fraudulents per a influir i/o infiltrar-se en les
cúpules i òrgans de govern dels grans partits polítics tant de dretes
com d'esquerres, creant campanyes d'assetjament i enderrocament
contra totes aquelles persones lliures i valentes que potencialment
pogueren desemmascarar-los o ser molestes per a l'entramat.
Una Societat Secreta que coneix bé les ciències de la psicologia i
la psiquiatria que les ha usades en benefici propi i de manera fraudulenta
i perniciosa, per a enganyar, controlar i confondre a molts ciutadans,
creant odi i fomentant enveges per a crear conflictes i problemes
entre les persones que els molesten. Una de les tècniques més
utilitzades en la creació de falsos rumors, falòrnies, falsedats que difonen
per a estigmatitzar a les persones que molesten l'Establishment.
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Sistemàticament ens han arrabassat els valors superiors del nostre
ordenament jurídic: la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme
polític. No existeix divisió de poders perquè la Societat Secreta
posseeix els tres: l'executiu, el judicial i el legislatiu, i per tant tampoc
tenim un Estat Social i Democràtic de Dret, i per a assegurar-se d'aquest
segrest de la nostra democràcia la sobirania nacional en realitat resideix
en la Societat Secreta i no al poble.
Així, es fa imprescindible la unió de tots els ciutadans que volem
ser lliures, per a desemmascarar a totes aquelles persones que
pertanyen o col·laboren amb la Societat Secreta que permeten que
aquesta autèntica organització criminal continue campant a plaer sense
el més mínim risc de ser descoberta. Una Societat Secreta que ha sigut
capaç d'introduir-se en la major part dels òrgans de poder i àmbits
socials, com a partits polítics de qualsevol tendència i ideologia, Mitjans
de comunicació, Administracions Públiques, Universitats, Fiscalia,
Òrgans Jurisdiccionals, Sindicats, Consell General del Poder Judicial,
Col·legis Professionals, Associacions, Federacions Esportives, Entitats
de Dret Públic, Hospitals i Centres Mèdics, Centres Docents, Grans
empreses, Entitats Bancàries i Companyies.
Per tot això, nosaltres persones valentes, dones i homes
lliures, coneixedors de la veritat, volem eliminar a aquesta Societat
Secreta de les nostres vides i desitgem que EL PAÍS VALENCIÀ es
convertisca en una REPÚBLICA com a forma política que assegura una
AUTÈNTICA DEMOCRÀCIA retornant al poble la seua sobirania
arrabassada.
Estem convençuts que la por que moltes persones humils i
honestes tenen actualment, desapareixerà quan eliminem a la Societat
Secreta, i així la República Valenciana Lliure podrà ser una realitat. La
creació d'un nou Estat lliure és pràcticament l'única via per a poder tindre
una autèntica democràcia donat l'entramat i l'altíssim nivell de
corrupció política, administrativa i judicial que existeix en
l'actualitat.
Qualsevol ciutadà ha de tindre assegurat el Dret a Decidir i per
tant, desitgem ser una República independent, la República
Valenciana, retornant als valencians la seua sobirania arrabassada, i
dotant al poble valencià (residents de l’actual Comunitat Valenciana)
d’una personalitat política pròpia mitjançant la creació d’un Estat
valencià, lliure i sobirà, per a poder els valencians, fer o desfer, per
a poder acceptar o rebutjar, i per a poder anar en pla d’igualtat a les
estructures federals o confederals que se’ns proposen.
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La Societat Secreta posseeix una estructura jeràrquica piramidal
d'estricta submissió i obediència per als seus membres: mai poden dir
que pertanyen a ella i han de complir totes les ordres rebudes; els seus
membres a canvi aconsegueixen tot tipus de privilegis i llocs de treball
importants retornant part de la seua nòmina a la Societat Secreta per al
manteniment d'ella.
Aquesta dictadura encoberta no se sustentaria només amb els
membres que pertanyen a la Societat Secreta, el problema és també
perquè altres persones pacten i negocien amb ells a canvi de privilegis, i
uns altres són extorquits o fets xantatge, a part dels ciutadans honestos
que per por de patir represàlies són silenciats.
Nosaltres som persones valentes que
Esclavitud silenciosa. Una vegada erradicada la
Dictocràcia, ja no es produiran injustícies ni es
fonamentals mai més, emergint la Democràcia
mereixem.

denunciem aquesta
Societat Secreta i la
vulneraran els drets
Real que tots ens

Som ciutadans lliures, valents, honestos i amb les mans netes, que
desitgem viure en llibertat, igualtat i fraternitat, i atés que coneixem la
veritat oculta, ens sentim amb l'obligació moral de signar el present
manifest pel bé de tots els ciutadans.
Per tant, volem eliminar la Societat Secreta de les nostres
vides i desitgem que EL PAÍS VALENCIÀ es convertisca en una
REPÚBLICA com a forma política que assegura una AUTÈNTICA
DEMOCRÀCIA retornant al poble la seua sobirania arrabassada.
Tota persona que no pertanya a la Societat Secreta hauria de
signar aquest HISTÒRIC I MEMORABLE MANIFEST si en realitat
desitja viure lliure i sense por, perquè com més som, més feble i
acorralada estarà la Societat Secreta.
¡COL.LECTIU EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA!
Es prega que remeten el manifest signat original a l'apartat de correus
Número 271 de Sueca 46410 (València) així com una còpia escanejada
al correu electrònic UnitsXlaRepublicaPV@hotmail.com.

"MANIFEST CONTRA LA DICTOCRÀCIA i PER LA
REPÚBLICA VALENCIANA"

