Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?
Sreda, 02 September 2020 06:48

Kliknite na sliko, da vidite, kaj se po svetu že dogaja, ko napadejo otroke z elektromagnetno
tehnologijo in kar na lepem "zbolijo" za "KOVIDOM 19"
STARŠI, PAZITE, TOLE Z MASKAMI JE SAMO SLEPILNI MANEVER, DA BI SE VI UKVARJALI Z "MASKE
DA, MASKE NE" IN POZABILI NA TISTO, KAR JE VELIKO BOLJ NEVARNO. DELOVANJE NOVE
UBIJALSKE TEHNOLOGIJE 5G TUDI V ŠOLAH.

Kliknite za ogled videa in si zastavljajte vprašanja, kaj neki so dobili za podkupnino njihovi
hlapci na položajih v Sloveniji, da tako dosledno izvršujejo ukaze.
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Kliknite na fotografijo in poslušajte razlago, video s slovenskimi podnapisi. VIRUSI, s katerimi
naj bi se ljudje okužili in ki naj bi preskakovali s človeka na človeka, so FIKCIJA.
To lahko spoznate tudi še v dveh strokovnih razlagah , kar vse postavlja na glavo. In to nam
skrivajo preko 200 let, ker so masoni (Rockefeller&co) spoznali, da bodo lahko, če ljudi strašijo
z virusi, skovali bajne zaslužke njihovih farmacevtskih združb. Zdaj, ko so izumili še 5G, pa
cepivo postaja najstrahotnejše orožje za izvedbo načrtovane depopulacije svetovnega
prebivalstva. Kot vidite, slovenski hlapci svetovne in slovenske mafije dosledno izvajajo ukaze.
Zato je edina rešitev, da se jim zgodi narod in se jih spravi v zapore. Potem bomo
razveljavili vse njihove pod mizo sklenjene pogodbe, uredbe in odloke, ter odstranili vse
tehnologije oz. orožja ter kar podpira možnost ubijanja.
Ne nasedajte tistim, ki vas vabijo na nekakšne proteste od teh zborovanj, ki jih organiziramo
Gibanje OPS in Zavod prebujanje zavesti na Trgu Republike, ker prav na tem trgu in v
Državnem zboru je mesto za izražanje kritik ter zahtev, da hlapci mafije po 30-ih letih končajo ta
svoj uničevalski pohod zoper slovenski narod. Ne nasedajte lažnim prerokom, ki se bodo začeli
pojavljati, morda tudi iz sestave parlamenta ali pa bodo poslali javno prepoznavne ljudi,
medijske zvezde, kakšnega novinarja, igralce, estradnike, ki bodo znova lansirani kot novi
obrazi za nove prevare in za neke parcialne rešitve. Svarimo, da ne boste znova razočarani.

Vsak dan od 12h naprej , tudi v soboto, da se ne bo kdo izgovarjal, da ni mogel zaradi službe. A
nekaj vam bomo povedali. Če hočemo trajnostne pozitivne spremembe, je te treba začeti
izvajati pri sebi. OPS - Očistimo in Prenovimo Sebe! OPS - Očistimo in Prenovimo Slovenijo!
OPS - Očistimo in Prenovimo Svet! Drugačen vrstni red ni mogoč.
In, če se vprašate, zakaj ljudje bolj množično ne pridejo na zborovanja, ki jih organizira Gibanje
OPS, je odgovor tukaj podan. Večina bi spreminjala vse, samo sebe ne. Potem se pa vseskozi
dogajajo revolucije, tudi krvave in se spreminjajo sistemi, na položaje prihajajo novi obrazi in
znova niso ljudje zadovoljni, saj se že po kratkem času znova zgodi neka zgolj parcialna
sprememba. Slovenija in človeštvo pa rabita korenite družbene in politične spremembe.
Zato ljudje raje hodijo na shode, proteste in se borijo v revolucijah, umirajo, kjer se spreminja
marsikaj okoli človeka, samo človek ni pripravljen sebe spremeniti. Zato so vedno do sedaj
samodržci rušili samodržce in se je že kaj kmalu zgodovina ponovila in se nam že stoletja
ponavlja. Prekinimo enkrat za vselej ta začarani krog in naredimo trajnostne spremembe, da bo
na svetu večno mir, sožitje, razumevanje, sodelovanje in ljubezen. Da to bo, naredimo vsi prvi
korak, sklenimo vsak pri sebi, da od jutri naprej začnemo uresničevati prvo reklo kratice OPS Očistimo in Prenovimo Se, torej sebe. Potem se bo pa dalo tudi Slovenijo in Svet, da bo celoten
planet postal raj.

2/3

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?
Sreda, 02 September 2020 06:48

DOVOLJ LAŽI, MASKE DOL!
Ekipa OPS
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