Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!
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Nemški zdravniki so naredili, kar je častno in pošteno, zato je nemški narod vstal. Zelo lepo je
videti, ko ljudje mirno in dostojanstveno izražajo svoje prepričanje in ni izgredov. Izgrednike je
policija aretirala in je mir. Upati je samo, da satanisti na ljudi ne vržejo strupov, da jim bo oblast
potem dejala "ste videli, koliko vas je bolnih in umrlih, ker niste upoštevali ukrepov". Tudi kaj
takega se lahko zgodi, ker je treba vedeti, s kom imamo opravka.
Za razliko od Nemcev imamo Slovenci veliko globlje probleme, saj boste morali počasi
razumeti, da se po letu 1990 ni v resnici nič spremenilo, saj je organizirana kriminalna združba
spretno in zelo prefinjeno režirala navidezne demokratične spremembe, ki so v resnici samo na
papirju, vse od zloglasne afere JBTZ naprej. Vse je bila in je vse do danes spretna režija in v
resnici izvajajo GENOCID ali RODOMOR nad nami. Kot najstarejši evropski narod smo moteči
in nas želijo satanisti izbrisati s te svete zemlje.

KAKO PREPREČITI DOKONČNO IZVEDBO GENOCIDA NAD
SLOVENCI?
Odgovor je v spodnjem videu. Pozorno prisluhnite, ne obremenjujte se s stvarmi, ki jih še ne
razumete, vam bo enkrat pojasnjeno. Vsebina je pomembna, ki prihaja naravnost od
GOSPODA, ki nam želi samo dobro. Tudi pove, zakaj. Ko boste slišali povedano, pa stopite
pred ogledalo in vprašajte človeka na drugi strani ali ste mu všeč. Opravite iskren pogovor z
njim in začnite poslušati svoj notranji glas. Če boste to storili, se vidimo 1. septembra ob 12.00
pred Državnim zborom. Ker druge, naslednje priložnosti ne bo. VERJEMITE! Mi v Gibanju OPS
vam, dragi Slovenci, popolnoma zaupamo, ker smo Slovenci znani po tem, da zadnji hip, če ne
prej, naredimo, kar je prav.
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KDOR SE BORI, LAHKO TUDI IZGUBI. KDOR SE NE BORI, JE ŽE IZGUBIL!

SKUPAJ ZMAGAMO!

KDOR NI Z NAMI, JE ZA NAMI!
Ekipa OPS
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