Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv
Nedelja, 12 Julij 2020 13:06

KLIKNI NA FOTOGRAFIJO IN SI PREBERI HRVAŠKI ČLANEK O TEM, DA PRIHAJA CEPIVO
ŽE JESENI
Počasi se bodo povsem razkrinkali svetovni masoni in domači sodelujoči prevaranti v prevari KORONA
PLAN-DEMIJA. Vso to histerično medijsko zastraševanje je ves čas namenjeno samo temu, da se ljudi
hipnotizira v strah, da se znova kot so se leta 1991 določeni ljudje razglasili za odrešitelje, ker so sprejeli
najboljše možne ukrepe, da nismo vsi pomrli, vmes so si dodatno napolnili žepe s provizijami od stihijskih
nabav "nujne" zaščitne opreme in na koncu nam velikodušno priskrbijo še dokončno odrešitev pred
smrtonosnim virusom, CEPIVO, ki je v resnici ČIPIRANJE, da bo vsak imel svojo ID številko za nadzor in
upravljanje preko tehnologije 5G.
Kdor ni podlegel medijskim manipulacijam in ni padel v strah, v katerem odpove vsako racionalno
razmišljanje, in zna sešteti, koliko je 1 + 1, razume, da gre za zločin nad celim človeštvom. To smo v
Gibanju OPS napovedali že v začetku te prevare in poudarjamo vseskozi. Svetovni masoni so se odločili
ustvariti nov družbeni red po načrtih, ki jih ni izpeljal najbolj znani množični zločinec Adolf Hitler, ki je
želel ustvariti eno ljudstvo, eno državo in enega voditelja. To bo po tem, ko bodo cepili -čipirali večino
svetovne populacije, povsem realno, da naredijo.
IN ZAČENJA SE, 400 MILIJONOV DOZ CEPIVA - ČIPOV PRIHAJA IN VSI SE BOSTE LAHKO POSTAVILI V
VRSTO, DA VAS ČIPIRAJO. VSAKA EPRUVETKA BO IMELA SVOJO ŠTEVILKO, KAR BO
PREDSTAVLJALO POTEM VAŠO ID ŠTEVILKO V NJIHOVIH RAČUNALNIKIH. NEKAJ TAKEGA BO TOLE,
DA NE BOSTE MISLILI, DA GOVORIMO NEKAKŠNE NEUMNOSTI.

Klikni na fotografijo in si oglej video

Leta 1. po Koroni

Ovčice, posluh, državljani,
so živčki že kaj razrahljani?
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Saj najbrž ste bral časopise
in vse bolj številne novice
o teh, ki vam sredi sezone
razširjajo virus korone?
Saj vemo, da ti raznašalci
se vedejo kot kriminalci,
a vi ste zgubljali službe,
da ne bi dobili okužbe!
Šest tednov ste bli v karanteni,
da kovid že spet je na sceni.
Priznam, da mi ni ravno žal,
korona mi pride kar prav:
vse to je le del preparacij,
da strah vas ne bo aplikacij,
ki pravkar za vas jih razvija
prefrigana tehnologija,
da boste svobodni kot ptice,
brez najmanjše virusne klice!
Ker vešči smo modre presoje,
na voljo ponujamo dvoje:
zdaj – al boste v sobe zaprti
poslušal o kugi in smrti
in dan in noč skup z mularijo
zapadal vse bolj v depresijo,
ker vse se bo sam še zapiral,
– al pa si boste montiral
na mobije sredstvo nadzora,
kar boljš je od vsazga zapora.
Najboljš, da pač sprejmete dejstvo,
da nič več ne bo evropejsko,
tako kot sprejel ste že maske,
ko sem so prišle iz Kitajske,
zdaj tud še vse drugo prihaja,
vrhunski režim, ki uvaja
totalno efekten nadzor,
kontrolo, ki stre vsak upor
in pazi, da v glavah možgani
so zmeraj do konca oprani.
Uživajte, dokler lahko,
ker kmal bo še boljš, kot je blo,
pa nič se vam treba ni bat,
za vse skrbi Veliki brat.
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Brta Aleš Brataševec

LJUDJE, KOLIKOR VAS JE PRI PAMETI, TEJ TIRANIJI NOVE
DOBE SE IMAMO PRAVICO IN DOLŽNOST Z VSEMI LEGITIMNIMI
SREDSTVI UPRETI.
ZDRUŽIMO SE V GIBANJU OPS IN NAREDIMO, KAR JE PRAV!
PRISTOPNICA
SKUPAJ ZMAGAMO!
KDOR NI Z NAMI, JE NEORGANIZIRAN IN JE SAM!

Ekipa OPS
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