Soudkyně Coinová stanovila Koženému lhůtu
(12. 02. 2016) Newyorskému Nejvyššímu soudu Koženého právník A. Carey svým místopřísežným
prohlášením ze dne 11. února 2016 oznámil, že dne 15. ledna odeslal zásilkovou službou Fedex
doplněné a pozměněné rozhodnutí o odročení projednávání žaloby likvidátora Častorála, kterou se
domáhá určení, že zisk 21 milionů dolarů z prodeje chaty v Aspenu náleží společnosti HPH.
Toto soudní rozhodnutí A. Carey odeslal americkému advokátovi S. Sorensonovi, jenž zastupuje HPH.
Projednávání této věci bylo již stanoveno, ale soudkyně E. Coinová v té souvislosti vydala 11. února
rozhodnutí, že určuje V. Koženému lhůtu do 22. února 2016 pro jeho vyjádření k žalobě likvidátora
Častorála.
Vzhledem k tomu, že Osma plně vnímá a respektuje, kolik naléhavé práce má Častorál i se svým
elitním týmem Olivou, Malhockým, Károlym a Božím pomazancem Kaňovským, aby odvrátili hrozící
prohlášení insolvence, rozhodla se sdělit – Osmě se podařilo získat dokonce usnesení o lhůtě pro
Koženého, sepsané vlastní rukou E. Coinové. Což Osma přijala jako mimořádné uznání této soudkyně,
za pohotové a objektivní informování o jejím vedení tohoto komplikovaného, nebývale náročného
procesu. Pokud jde o zmíněného, Bohem vyvoleného Kaňovského, tomu Osma dluží omluvu. Za to že
na svých stránkách tvrdila, že s tím svým blouzněním o Božím vyvolení běhá po světě sám.
V Peru se totiž počátkem roku objevil další blouznivec. Jakýsi pastor Salazar prohlásil, že mu
neznámými osobami bylo zvěstováno, že si právě jeho Bůh vyvolil za svého proroka. Od té chvíle má
prý pastor Salazar vize, sny a slyší hlasy, a tak začal prorokovat. První Salazarovo zvěstování je –
v květnu se má ohromný asteroid srazit se Zemí, přičemž zahyne nejméně miliarda lidí. Následně
vybuchnou všechny sopky světa, jejich popel pokryje Zemi, zaplní ovzduší a tak nastane doba ledová.
Apokalypsa podle Salazarových prorockých vidění bude pokračovat 16. června, kdy Rusko spolu
s Čínou napadnou USA. Vyvrcholí pak 25. října, kdy válka skončí vítězstvím ruskočínských sil a bude
po USA. Co čert nechtěl, právě v den oslav VŘSR (podle starého ruského kalendáře). Tak již nejste
sám, pane Kaňovský, už jste dva.

