ZAKAJ VZTRAJAMO PRED
POSLOPJEM
'RTV
SLO'?
KER 'RTV SLO':

1. NE PREDSTAVLJA in NE SOOČA različnih, nasprotujočih si
mnenj stroke glede Covid-19 in cepiv zoper to bolezen;
2. NE POROČA o vsakodnevnih protestih milijonov ljudi po
svetu zoper nesmiselne ukrepe in "koronateror";
3. ŠIRI (v nasprotju s kodeksom medicinske etike) strah in
paniko pred to boleznijo,
4. NE PRENAŠA (v medicinskih revijah objavljenih)
informacij o obstoju in učinkovitosti zdravil zoper Covid-19.
5. PROMOVIRA to dvomljivo "cepivo", pri tem pa o njem ne
ve prav nič;
S takšnim svojim početjem RTV SLO GROBO IN
NEDOPUSTNO KRŠI OSNOVNE TEMELJE NOVINARSKE
ETIKE!
Zato je RTV SLO POVSEM NEVREDNA NAŠEGA ZAUPANJA IN
IZVAJANJA TE JAVNE FUNKCIJE TER JE TAKO TUDI
SOODGOVORNA ZA VSE POSLEDICE, KI SO ŽE IN ŠE BODO
NASTALE
PRIDRUŽI SE NAM!
Ekipa OPS

www.gibanje-ops.com

delovni čas: 24/7

VLADA RS (skupaj s podkupljenimi mediji ter z delom neetične in
podkupljene
medicinske
stroke)
agresivno
spodbuja
k
nekritičnemu in vsesplošnemu cepljenju prebivalstva zoper COVID19, NE ŽELI pa slišati različnih pogledov stroke o smiselnosti in
varnosti teh cepiv, o srh zbujajočih sestavinah cepiv (grafenov
oksid) in grozljivih učinkih cepljenja (biodistribucijske študije so
sedaj žal tudi že dokazale, da mRNA - v nasprotju z izhodiščnimi
pričakovanji proizvajalcev - ne ostane zgolj na mestu vboda,
temveč se razširi po celem telesu, kar omogoča škodljivemu Spike
(S) proteinu široko sistematsko širjenje po celem telesu, vezavo na
trombocite in preboj krvno-možganske pregrade, ipd - kar je npr.
tudi razlog, zakaj cepljeni zoper COVID-19 ne morejo biti
krvodajalci).
Obstaja nešteto posnetkov, dokumentov, pričevanj eminentnih
strokovnjakov, ki jih nenehno (na srečo pa ne povsem uspešno)
cenzurirajo in umikajo s spletnih platform. Tudi vi ste zagotovo dobili
v kakem od vaših mailov takšno vsebino. SPRAŠUJEMO VAS, ali ne bi
bilo bolj korektno in pošteno do VSEH NAS, da se te informacije,
stališča in te strokovnjake sooči z uradnimi 'strokovnjaki' in govorci,
javno na nacionalni TV (ki jo vsi mi plačujemo in JE NAŠA), kot pa da
se jih tako brezobzirno prikriva in cenzurira.

ZATO JE NAŠA EDINA ZAHTEVA IN OBENEM TUDI NAŠ JAVNI POZIV K
TAKOJŠNJEMU ODPRTJU MEDIJSKEGA PROSTORA, KAR BO
OMOGOČILO, DA VSA RESNICA O TEJ NAMIŠLJENI "KORONAKRIZI" IN
CEPIVIH ZOPER COVID'19 PRIDE NA DAN.
PRIČAKOVANE POSLEDICE ODPRTJA MEDIJSKEGA PROSTORA PA
BODO: TAKOJŠNJA ZAUSTAVITEV IZVAJANJA VSEH CEPLJENJ ZOPER
COVID-19, UMIK TEH CEPIV, KONČANJE TE UMETNO USTVARJENE
"KORONAKRIZE" IN KAZENSKOPRAVNO PROCESUIRANJE VSEH
AKTERJEV TEGA GROZLJIVEGA ZLOČINA ZOPER ČLOVEŠTVO.
Do izpolnitve našIH zahtev po odprtju medijskega
prostora bomo vztrajali 24/7 pred 'RTV SLO'

V PETEK 13. AVGUSTA 2021
VAS VSE VABIMO PRED 'RTV SLO' DA SKUPAJ
USTAVIMO TO NOROST

