Vsak dan je dan D do 1. septembra, da SKUPAJ ZMAGAMO, potem si bo vsak reševal kožo sam!
Sobota, 14 Avgust 2021 11:33

Včeraj je padel dogovor, da se vsak dan ob 18h dobimo pred RTV SLO še v večjem številu. In
vztrajamo do 1. septembra, ko bi nas moralo biti že toliko združenih prebujenih, da bo
SLOVENIJA ZMAGALA.
30.000 vas je samo v 8ih dneh podpisalo zahtevo za referendum, če bi si pajaci domače
oligarhije in globalistov v parlamentu drznili sprejeti s popravki ZNB prisilno cepljenje. Niso si
upali.
Imajo pa genocidniki vedno plan B, zato si ne domišljajte, da smo jih s podpisi pri njihovi nameri
ustavili.
Ustavili jih bomo tako, da za svojim podpisom stojimo pred RTV in zahtevamo, da na podlagi
kazenske ovadbe, ki smo jo zoper dejanja in opuščanja dolžnih ravnanj vodij RTV SLO podali
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pred tremi dnevi na kazensko prijavo na 140 straneh s 3. junija letos, da tožilci, preiskovalni
sodniki in policija opravijo svoje delo.
Kar se tiče Gibanja OPS, bomo vztrajali vsak dan 24 ur na točki preboja, ker smo prepričani, da
je osvoboditev RTV SLO ključna za zmago naroda. Ker, ko bo odprt medijski prostor, ne bo
mogoče nikoli več manipulirati, lagati in propagiratì karkoli ali kogarkoli po ukazih iz ozadja.
Korona prevara bo razkrinkana, ljudje bodo prebujeni iz hipnoze in morije bo konec.
Vztrajali bomo še do 1. septembra in upali, da boste zapisano razumeli tudi vsi ostali in se
boste do začetka šole v vse večjem številu vsak dan pridruževali, da bodo oblastniki začeli
razumeti, da je šale konec, in po 1. septembru ne bo nobenih fašističnih ukrepov več, ti, ki so jih
uvedli in jih vzdržujejo, pa bodo končali, kjer jim je mesto že od marca lani.
Pred RTV-jem smo točno tri mesece, danes mineva tretji mesec, v tem času smo naredili
ogromno, predstavili smo vam celotno prevaro, dokazali, da RTV SLO vsak dan grobo krši
Ustavo, zakone in vsa svoja pravila, standarde in kodekse, to pa vi nagradite s plačano
položnico vsak mesec 12,70 €, videli ste napuh in aroganco ter ignoranco vseh povabljenih na
soočenja pred RTV, da bi še bolj razčistili prevaro, ki so vljudna povabila nonšalantno ignorirali.
Na naše veliko začudenje tudi strokovnjaki, ki bi morali prvi stati pred RTV in ljudem nalivati
čiste vode.
Lahko bi naredili še več, če je sploh možno narediti več, da bi vsi vi ostali razumeli, da ni več kaj
razkriti, da gre za prevaro - plan-demijo in da bi razumeli, kaj storiti, da se tega najhujšega zla v
zgodovini našega naroda za vselej rešimo.
Če ostali člani te širše družine ne vidite dobrega zgleda v nas in niste pripravljeni temu zgledu
slediti in pomagati, da bodo zaradi vašega zgleda naredili ta korak tudi ostali, potem pač očitno
morate dobiti po glavi, trpeti, da boste razumeli, da smo vam hoteli prihraniti trpljenje, ki bo
sledilo, če se še zadnji hip do 1. septembra ne zberemo in skupaj enotni ustavimo zločin in
zločince.
Mi bomo po prvem septembru, pa naj se zgodi karkoli, imeli čisto vest, da smo naredili vse in še
več, kar je bilo v naših močeh, da bi vas spodbudili k ukrepanju, da rešimo TITANIK pred trkom
v ledeno goro.
Če pač vi raje čakate in sebično urejate vaše kabine na tem TITANIKU, pa vam rečemo samo
"BOG VAM POMAGAJ", ko bo treščilo. Veste, kaj se je v filmu TITANIK zgodilo potem?
Poglejte ga ponovno.
1. septembra bomo končali to naše utrujajoče delo pred RTV SLO, pred ključno utrdbo zla, ki
zaradi propagande spravlja naše ljudi v hipnozo, da potem stojijo v vrstah čakajoč na dozo za
postopen kolaps zdravja in smrt.
Če bi imeli empatijo do vsakega človeka, kar bi bilo normalno, bi se zavedali, da vsak dan, ko
pustimo, da ta RTV SLO propagandni stroj deluje, ubijejo našega brata ali sestro, na stotine
njih.

2/4

Vsak dan je dan D do 1. septembra, da SKUPAJ ZMAGAMO, potem si bo vsak reševal kožo sam!
Sobota, 14 Avgust 2021 11:33

Ker so v večini empatijo do sočloveka že davno ubili, se večina do teh umorov obnaša kot da se
jih ne tičejo. Saj si mislijo, ne dogaja se to meni, za druge pa me ne zanima. Kakšna
brezbrižnost in nezavedanje, da bodo slej kot prej prišli tudi sami na vrsto. Samo takrat ne bo
nikogar več, ki bi se jim postavil v bran.
Množičnost v LJUBLJANI PRED RTV SLOVENIJA in potem po vseh trgih in ulicah do 1.
septembra, ko bo sprožen plaz, je rešitev.
Ostajati doma in skrbeti sebično za svoj vrtiček pa pomeni se predajati v kremplje globalistov in
njihovih hlapcev, ki bodo izvedli svoj načrt tudi prisilnega cepljenja in s tem depopulacijo
človeštva in našega naroda. Kar bo ostalo, bo popolnoma zasužnjeno.
Na vas vseh je odločitev, ali se boste pustili umoriti ali boste vstali, da bi obstali. Nihče vas noče
in vas nima pravice prisiljevati, da se osvobodite, če ste se odločili, da boste še naprej ujetniki
strahu, oholosti in svoje majhnosti, v katero so vas prepričali, ker se ne zavedate, da malih ljudi
ni. Pač pa se mnogi tako sami sebe vidite.
Srečno, ZDRUŽENA Slovenija v teh dneh do 1. septembra pred RTV in potem v celem središču
Ljubljane.

p.s.
Pa ne mislite, da ko enkrat pridete pred RTV vi, da bo takrat prišla cela Slovenija, in ker se
potem ne zgodi, kar ste pričakovali, ste razočarani in več ne pridete. Vztrajati je treba, priti
večkrat na teden, vsaj enkrat na teden v petek ob 18h, če se drugače ne da, da se pojavljate in
se tudi oglasite preko kamere izpred RTV SLO, da vidijo vaš dober zgled ostali in jih nagovorite,
naj storijo enako kot ste naredili vi, ki ste postali aktivni državljani.
Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski
račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila:
DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje.
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HVALA, KER STE!
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