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Lahko vključite SLO podnapise

Govori tudi o hitrih testih, ki vam bodo že ob najmanjšem prehladu pokazali pozitivnost na
"KORONA VIRUS" posledično pa boste stali v vrstah za cepivo. Cepivo v kombinaciji z novo
digitalno tehnologijo G5 in G6 pa bo podiralo vaš imunski sistem, saj bodo v cepivo dodali
aluminij, ki z manipualcijo preko elektromagnetnih valov poškoduje človelove celice, da se ne
onavljajo pravilno. Nekateri imenujejo novo cepivo kar tekoči čip s katerim bomo vsi ljudje pod
nadorom s pomočjo G5 ali G6 24 ur na dan in vsakega se bo dalo eliminirati na daljavo.
MASONI SO ČLOVEŠTVU NAPOVEDALI BRUTALNO VOJNO, KI JO ŽE IZVAJAJO. ZA
KORONA VIRUS MARKETINGOM PA JE SEVEDA ŠE SESUVANJE NACIONALNIH
GOSPODARSTEV, SPRAVLJANJE V BANKROT CELIH DRŽAV, KI SO JIM NAPOTI, JIH
POVSEM PODREDITI S KREDITI IN DODATNO SPREMENITI LASTNIŠKO STRUKTURO.
VELIKI JEDO MALE ŠE BOLJ KOT JE BILO TO DO SEDAJ. UNIČIM LOKALNO, UVEDEM
GLOBALNO. CILJ PA JE EIN VOLKS, EIN RAICH EIN FUHRER.
Rešitev pa je samo ena, odpreti si oči, stopiti iz cone lažnega udobja in se aktivirati v aktivno
državljanstvo. Imate tukaj platformo na kateri se lahko Slovenci združimo in pametno ukrepamo
v smer takojšnje odstranitve marionetne še ene vlade kot so bile vse do sedaj. Že množično
združevanje V Gibanju ops bo znak mafijski oligarhiji, ki preko pajacev na položajih vlada ves
čas iz ozadja, da je vrag vzel šalo in bodo pobegnili iz države.
Potem bomo pa zlahka zastavili na novo, natančno tako kot smo si želeli že leta 1990-91. V
Gibanju OPS smo za novo gradnjo vse pripravili. Konkreten načrt na novih zdravih temejih z
novo družbeno pogodbo - USTAVO v kateri bo vgravirana uvedba neposredne demokracije na
treh osrednjih stebrih - INICIATIVA, REFERENDUM in ODPOKLIC. Sicer pa prosimo preberite
celoten načrt in VIZIJO za drugačno Slovenijo
in povejte ali z njim soglašate ter morebiti podate konstruktivne kritike in dodate ideje ter
dodatne dobre predloge.
Kar je hipofiza za človeško telo, je Slovenija hipofiza za svet. Ko Osvobodimo, Očistimo in
Prenovimo oz. Preporodimo Slovenijo, bo ta model ali zgled pomagal tudi ostalim narodom, da
naredijo isto. Ko bo rešena Slovenija, bo rešena tudi Evropa in Svet. Zdaj je priložnost, da
njihov podli načrt obrnemo v lastno korist, v korist neprivilegiranih navadnih državljank in
državljanov, saj so se s to KORONA NOROSTJO domala vse vlade razkrile za koga delajo.
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Klikni na piramido

Strogo hierarhično svetovno masonsko ureditev lahko obrnemo na glavo samo na en način. To
je, da dovolj velika kritična masa posameznic in posameznikov spregleda zakaj v resnici v svetu
in pokorjenih državah sploh gre in naredimo kar je treba, da se take vlade odstrani, namesto
njih pa zasedejo odgovorne položaje v resnici od naroda izbrani suverni in srčni strokovnjaki
različnh področji izbani na podlagi meril poziivne kadrovske selekcije. Za to pa je ključ vsakem
posamezniku, OPS - Očistimo in Prenovimo Se, torej sebe. Vsak naj postane sprememba, ki jo
želi videti v Sloveniji, Evropi in Svetu pa bo človeštvo zmagalo. Je kakšna druga pot, morda
znova krvave revolucije, državljanske vojne in morda celo atomska vojna? Lahko jo razkrijete in
predlagate drugačno pot, samo ne čakati še naprej, da nas povsem pokorijo, nas na silo cepijo,
da nas bodo imeli vse pod kontrolo in bomo še bolj primerne ovce za striženje.
STOPIMO SKUPAJ, za nas v Gibanju OPS, ki smo zavezani RESNICI, MIRU in LJUBEZNI je
možna pot v svobodo našega naroda samo ob upoštevanju in delovanju po teh temejih
človeških vrednotah. Vse kar je kaj drugega, morebitna sila, uvajanje nasilnih sprememb z
nasiljem, je za nas zavržno in tak način reševanja nakopičenih problemov kategorično
zavračamo.
Samo z dialogom, jasno besedo, odločnostjo in neomajnostjo ob spoštovanju s konsenzom
sprejetih zakonov in pavil bomo našli pot k svobodi našega naroda, zato vas vabimo, da se
vključite
in pri tem po svojih najboljših močeh pomagate. Postanete aktivni člani te naše širše družine
Slovenije in enako kot mi postanite glasniki RESNICE, ker RESNICA nas bo vse osvobodila.
Več nas bo v to smer in po teh načelih delovalo, prej bomo SKUPAJ ZMAGALI.
KDOR NI Z NAMI, JE ZA NAMI!
Ekipa OPS
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