Slovenija na razpotju, ena pot vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!
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http://www.youtube.com/watch?v=MB5_Mc8Ct9Y
https://www.youtube.com/watch?v=MB5_Mc8Ct9Y

Na katero pot boš stopil ti? Z nami na pot, ki pelje v svetlo prihodnost, ali na pot, ki pelje v
popolno suženjstvo in pogubo slovenskega naroda. Če vstaneš in se pridružiš vsem, ki
hrepenimo po svobodi, svetlobi in dobrem, bomo SKUPAJ ZMAGALI IN SE REŠILI.
Če boš ta dan pohlevno kot doslej ždel doma v coni lažnega udobja, boš naredil vse, da vsi
vse izgubimo in gremo Slovenci v pogubo. Treba se bo odločiti, ker zdaj je zadnji trenutek.
Ali zmagamo Slovenci ali pa svetovni masoni s svojimi hlapci na položajih, ki ukazujejo
policijske ure in ostale fašistične norosti kot so jih njihovi psihopatski vzorniki v preteklosti. Mar
res ta zlagani virus skače s človeka na človeka med 21. in 6. uro zjutraj bolj kot čez dan? SAJ
RAZUMETE, KDOR JE OHRANIL KANČEK RAZUMA, DA GRE ZA TRENIRANJE VAS, DA
VIDIJO, KAKO POHLEVNI STE IN DO KJE LAHKO PRIVIJEJO VAŠE POTRPLJENJE.
Poglejte video ponovno in se odločite, ZDAJ ALI NIKOLI, ven pa jih bo nesla policija olisičene,
ko bo stopila na stran zbranega miroljubnega naroda, ker kaj drugega, ko pridemo v ogromni
množici, ne bo mogla storiti.
SLOVENKE IN SLOVENCI, PRIHAJA DAN D, KO BOMO KONČNO SLOVENCI ZMAGALI,
POTEM PA BOMO VSE POSTAVILI NA SVOJE MESTO, DA BO VSE UREJENO IN VSE BO
CVETELO. SAMO TO IMEJTE V GLAVI, NE POSLUŠAJTE OMAHLJIVCEV,
STRAHOPETCEV IN PROVOKATORJEV, KI VAS BODO ODVRAČALI, DA NAREDITE, KAR
JE PRAV IN KAR JE POŠTENO. ZA DOMOVINO, ZA SLOVENIJO, ZA SVOJE OTROKE,
VNUKE IN ZASE.
POKAŽIMO SLOVENCI CELEMU SVETU, KAKŠNO MOČ IMA ZDRUŽEN IN ODLOČEN
NAROD, KI NATANČNO VE, KAJ JE PROBLEM, KAKO GA ODPRAVITI IN KAJ NAREDITI V
NADALJEVANJU, DA BO SLOVENIJA ZGLED MNOGIM DRUGIM.
Mi vam popolnoma zaupamo, dragi rojaki, ker vemo, da zmorete toliko modrosti, treznega
razmisleka in odločnosti, da boste naredili, kar je treba narediti, ko pride 5. november, ki si ga
bomo zapomnili za celo življenje, in o tem dnevu se bodo potem generacije učile v šolah, kako
se je rodila PRAVA POMLAD SLOVENSKEGA NARODA.
Naredimo vse do tega dneva D, da bo vsak v Sloveniji vedel, da je odbila ura poldan in je treba
priti, kamor pridemo vsi, ki v srcu dobro mislimo in vemo, da vse to, kar se je dogajalo 30 let, ni
bilo prav in je bilo v škodo večine. Kar se dogaja pa zdaj s CORONA norostjo, je samo še pika
na i vsem prevaram in norostim, ki so jih uprizarjali znani hlapci svetovne in domače
kriminalne združbe 30 let.
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DAJMO, DELIMO TA VIDEO, IZ KATEREGA BI MORAL VSAK RAZUMETI, DA JE ČAKANJE
DOMA POMOČ TISTIM, KI SO SE SPRAVILI NA VSE NAS S FAŠISTOIDNIMI PRIJEMI
USTRAHOVANJA IN ZASUŽNJEVANJA. DOVOLJ JE, GREMO, SLOVENIJA!
Ekipa OPS
Oglasite se vsi, ki se še niste, da se dogovorimo, kako vam dostaviti letake, narejeni bodo jutri,
v četrtek 22.10. popoldan.
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