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Kje je zdaj že vendar nekdo, ki bo kot Kralj Matjaž prijel meč in bo presekal ta gordijski vozel, ki
drži Slovenijo za vrat, da ne more normalno zaživeti? Seveda vam bodo oblastniki dali tudi
takega človeka, če boste dovolj dolgo govorili, da to želite.

No, če prav pomislimo, so v teh 25-ih letih mediji lansirali že nekaj takih Kraljev Matjažev. Ker
živimo v modernem svetu, kjer imamo medije, se lahko take »odrešitelje« tudi ustvari z medijsko
propagando. Morda ni res, da ste mnogi vedno znova verjeli, da zdaj pa bo, ko se je pojavil
nekajkrat na dan v pozitivni podobi tovariš Kučan kot predsednik nove države leta 1990.
Zanimivega človeka so propagirali, ki je v takratnem trenutku bil predstavljenkot umirjen,
nekonflikten, pošten in moder. Medijsko pa so reklamirali tudi Alojza Peterleta kot možnega
novega predsednika Vlade, ki je s svojo pojavo, mimiko ter duhovniškim glasom predstavljal nov
obraz – "odrešitelja" tistih, ki so bili v času enopartijskega režima bolj na stranskem tiru, ker so
verovali in hodili v cerkev. Zato je na prvih t.i. demokratičnih volitvah zmagala njegova stranka
SKD (Slovenski krščanski demokrati), saj so verniki mislili, da je prišel sam Jezus v podobi
Alojza Peterleta.
Potem so mediji lansirali dr. Janeza Drnovška, ki je bil znova skrbno izbrana in medijsko
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izdelana figura, da so skupaj s propagando o zgodbi o uspehu ljudje padli v globok spanec
ugodja, medtem so premetenci začeli odnašati iz te države vse, kar se je dalo odnesti (divje
pri(h)vatizacije). Dokler je posamezniku v redu, se kaj dosti ne zanima, kaj se v resnici dogaja,
saj ga k temu tudi nihče ne spodbuja. Mediji so propagirali zgodbo o uspehu, dr. Drnovšek je z
neverjetno umirjenostjo razlagal, da je vse v najlepšem redu, da smo uspešni, da gremo po poti
odrešitve, in njegova stranka LDS je zmagovala na vseh volitvah večkrat zapored.
In tako smo vedno znova dobili možnost izbrati si svojega Kralja Matjaža. Samo, da se
odgovornost preda nekomu, ki bo poskrbel, da nam bo lepo. Kdo je sploh bral njihove
programe, ki so bili spisani kar v knjigah? Ni potrebe to brati, če pa zaupam človeku, Kralju
Matjažu, mojemu vodniku, če že ne ravno odrešitelju, kateremu sledim brezpogojno, zanj
navijam, pa naj stane kar hoče! Če dela neumnosti, sam poiščem izgovore zanj, zakaj je to
storil. Mojemu favoritu nikoli ne obrnem hrbta, ker potem bom izgubljen, kdo me bo vodil skozi
življenje, če njega izgubim.
Kdo bi pomislil, da ta kralj Matjaž o ničemer pomembnem ne odloča, ker je zgolj igralec na
politični šahovnici, ki ga premika nekdo iz ozadja. Tudi ko je odločitev 100% proti ljudstvu, bo
tak Kralj Matjaž vas prepričal, da je to dobra rešitev in vi mu boste verjeli. Program, ki je napisan
v debeli knjigi, je tako kompliciran, da ga nihče ne razume in ga nihče ne more kontrolirati. Tako
se vedno znova naseda na formo, lepe besede in moč medijske propagande, ko so seveda
mediji na strani "Kralja Matjaža", dokler ne gredo stvari tako daleč, da je izgubljena zaradi stanja
celotna kredibilnost. Potem pač poiščejo novega Kralja Matjaža, ker se je prvi izpel, in zgodba
se ponovi. Z novim obrazom pride novo upanje in začne se novo kupovanje iluzij.
Se spomnite, ko se je izpela LDS, ki jo je pred padcem vodil Anton Rop, ko je po tem prevzel
njegovo vlogo Janez Janša s svojo SDS, odrešitelj mnogih, ki so čakali več let na svojega Kralja
Matjaža? Prišel je in kaj se je za množice spremenilo? Kaj se je spremenilo, ko je prevzel
njegovo vlogo novi Kralj Matjaž Borut Pahor, za njim znova Janša, za njim je nastopila
odrešiteljica Alenka Bratušek, za njo veliki poštenjakovič, predavatelj etike in morale ter ugledni
pravnik, zunanji sodelavec najbolj znane ljubljanske odvetniške pisarne Mira Senice, Miro
Cerar?
Sami odrešitelji, ki rešujejo ta narod 25 let, narod pa je vse bolj v bedi. Oropan, ne samo
denarja in premoženja, temveč tudi dostojanstva, prezadolžen in moralno sesut. Kaj nam pove
ta opis stanja? Kaj vendar drugega kot to, da je staviti na odrešitelje popolnoma napačna
odločitev. In mnogim še ni jasno, da se z odrešitelji, ki vam jih lansirajo mediji, reševanje naroda
ne obnese. Ampak prepričan sem, da boste znova padli na finto, ko vam bodo mediji kot vedno
do sedaj lansirali novega ali novo odrešiteljico in boste nasedli. Ampak zdaj je pričakovati, da
tega sploh ne bo, ker bodo skušali vztrajati kar z obstoječim Kraljem Matjažem, ki nas rešuje, pa
mu to menda kar uspeva, saj mediji in zlagana državna statistika prikazuje izboljševanje stanja,
celo revnim dolgove odpisujejo, upokojenci so dobili regres, menda pa je tudi gospodarska rast.
Pravijo, da lani lansirani Kralj Matjaž dobro opravlja svoje poslanstvo, ker so malce v stiski, saj
kot kaže, še niso uspeli oblikovati drugega kulta osebnosti, ki bi bil alternativa Cerarju.
No, tisti, ki ne padamo na prozorno propagando ugrabljenih medijev, vemo, da se stanje slabša,
da se za vzdrževanje mizernega socialnega stanja vedno znova zadolžujejo na račun naslednjih

2/6

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!
Nedelja, 09 Avgust 2015 11:40

generacij, da ropanja proračuna nihče ne ustavi, da razprodajajo rezultate žuljev generacij, da ni
zagona gospodarstva, da javna poraba narašča in se sprenevedajo na potapljajočem se
Titaniku, da je vse v redu. Streznitev prihaja in bo zelo boleča, če se zadnji hip ne zberemo in
odrešimo s te ladje norcev.
Kako? Kje je odrešitelj??? Kje je Kralj Matjaž??? Kdo nas bo odrešil, če ni liderja, ni Josipa
Broza, zbudimo ga, ko je bil on, je bilo lepo…mar res? Tako kričijo mnogi in se kregajo na
druge, kako nič ne storijo, kako ni liderja, ki bi počistil vso to nesnago... Povem vam,
POZABITE, nihče ne bo vstal od mrtvih, niti Broz, niti Kralj Matjaž, niti Jezus! OPS, pa je nekdo,
ki vas lahko odreši, in tega človeka zelo dobro poznate, vsak dan ga videvate in z njim živite.
Veste, kdo je to, ki vas edini lahko odreši? Kdo je ta novi Kralj Matjaž? Ste radovedni?
Povemo vam, če obljubite, da ne boste nikomur povedali. To je človek v ogledalu. To je človek,
ki mu lahko vsako jutro, ko vstopite v kopalnico, pogledate v oči in ga lahko vprašate, kako mu
je človek, ki mu zre v oči všeč. Naredite to kdaj? Se kdaj pogovorite s človekom v ogledalu? Mu
pomežiknete in mu pokažete dvignjen palec? Če je odgovor da, potem je čas, da nehate iskati
odrešitelja zunaj vas, ker ta ne obstaja. Ta moč za odrešitev se skriva v vas, saj vendar vidite,
da so vas vsi odrešitelji pustili na cedilu. Vsi Kralji Matjaži so bogato poskrbeli zase, vi pa se
prebijate iz meseca v mesec skozi piškavo življenje.
Imamo predlog. To je, da vsi postanemo Kralji Matjaži in se odrešimo. Nehajmo iskati Kralje
Matjaže, ampak se združimo okoli načrta – programa, ki je odrešilen za vsakega posameznika
in za celotno našo skupnost. Kaj pomaga, če se ljudje združimo okoli enega človeka, ki je
dobrohoten, če za njim ne stoji program - načrt odrešitve? Spomnite se, da se je okoli ljudskega
tribuna Ivana Krambergerja, ki to zagotovo ne bi bil, če znova mediji ne bi odigrali svoje vloge,
nabralo veliko ljudi, a ves ta naboj je propadel, ko so ga ubili. Če bi imel načrt in bi se okoli tega
načrta zbralo že dovolj ljudi, ki bi ga želelo uresničiti, bi smrt pobudnika samo pospešila
uresničevanje predlaganega načrta.
Zato, ljudje Božji, nikar več ne iščite odrešitelja Kralja Matjaža niti koga drugega. Zbiramo se
okoli ideje, načrta ali programa, ki ga že uvajamo v prakso, da spremenimo stvari, ki so
napačne in niso v redu. To je pravilna usmeritev, da bodo sčasoma razmere resnično drugačne,
saj ko boste prevzeli načrt kot vodilo za prepotrebne pozitivne in korenite družbene ter politične
spremembe, bo do njih dejansko prišlo. S tem se konča čaščenje kulta osebnosti, ko
ponavljamo, da so mediji tisti, ki take osebnosti lansirajo in jih naredijo, da jih ljudje častijo in jim
slepo sledijo, pa tudi, če jih žejne peljejo čez vodo.
Zato je tako zelo pomembno se identificirati z dobro idejo, s programom, načrtom in ne z neko
namišljeno, medijsko narejeno osebnostjo. Resnična pot k zmagi naroda je združevanje
pozitivne kritične mase na programu, ki ga vsak pomaga uresničiti. Iz dela na posameznih
segmentih programa pa se izluščijo ljudje, ki so v skupini prepoznani kot gonilne sile dobrega
dela. Ti po tem postanejo vodje, a so to samo do takrat, dokler se ne pojavijo še boljši, še bolj
sposobni in še bolj srčni, da se program dopolni in se naredi še bolje.
Politična skupina OPS – Osveščeni Politiki Slovenije je prav v tem delu pravo nasprotje vsem
dosedanjim obstoječim strankam, ki vse gradijo svojo pozicijo na kultu osebnosti. Zaščitne

3/6

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!
Nedelja, 09 Avgust 2015 11:40

blagovne znamke vseh strank na Slovenskem so njeni liderji. SDS = Janez Janša, Desus = Karl
Erjavec, SMC = Miro Cerar. Če pade od medijev narejen lider, pade stranka. Zakaj? Zato, ker
niso ljudje volili stranke zaradi programa, ki ga želijo uresničiti, ampak je ta stranka zmagala na
volitvah, ker so ljudje volili kult osebnosti. Osebo, program je drugotnega pomena, ko je
ponavadi v njem napisanega ogromno balasta zato, da ni oprijemljivo in ljudje tega sploh ne
berejo, kaj šele, da bi bilo razvrščeno kratko, jedrnato po točkah, vrstnem redu, da je to možno
kontrolirati.

V OPS je tako, da je vse v smiselnem zaporedju in je vidno, da če ne storimo prvega koraka, ne
uresničimo prve točke programa, tudi naslednjih ne bo mogoče uresničiti. Ko naredimo prvi
korak, bo pa to znak, da smo dano obljubo začeli uresničevati, ko se bo z uresničenjem vsake
naslednje točke krepilo zaupanje ljudstva, saj bodo jasno videli, da zapisano niso prazne fraze,
ampak je program, ki jim po uresničenju vsake točke izboljša življenje.
Ne gradimo na kultu osebnosti, ampak na Programu Narodne enotnosti OOPS.
Ko bo prevladalo spoznanje, da je bistven program, se bodo pojavili kredibilni ljudje, ki bodo
govorili enak jezik v smislu razlag, kaj kakšna točka (korak) prinaša dobrega za ljudi in tako ne
bo slonela vsa prepoznavnost na enemu samemu človeku, ki vse ve in vse razume, drugi pa so
samo spremljevalci, sledilci in podporniki. S tem, kar želimo doseči, je ravno to, da se končno
gradi stranko na dobrem programu, ki je transparenten, enostaven in ga vsak še tako preprost
človek lahko pomaga uresničevati in spremlja, ali se uresničuje tako, da ima tudi sam od tega
koristi.
Zagotavljam vam, Slovenke in Slovenci ter vsi ostali dobromisleči državljanke in državljani, da je
to zmagovalni načrt za narod. Ali ga bomo uresničili v praksi, pa je odvisno od vseh nas, ne
samo od enega človeka. Če ne boste prevzeli pobude tudi sami, ne bo uresničenja in ne bo
zmage naroda. Ideja je pred vami, če se boste začeli z njo identificirati in jo jemati kot idejo za
zmago Slovenije in nas vseh, jo širiti med ljudi, bo tudi zaživela, če ne, pa žal ne bo in bomo še
naprej tavali med čermi, s tem ali onim namišljenim odrešiteljem, s katerim vse več ljudi izgublja
tla pod nogami.
Če vam danes zveni Stranka OPS - Osveščeni Politiki Slovenije čudno, češ, a to je tisto, da to
bi bilo pa čudno podpreti, ker ne vem, kaj bodo rekli drugi, se ustavite, preberite program in se
vprašajte, kaj je pomembno? Ali bi podprli oziroma sodelovali zaradi oseb ali zato, ker vam je v
redu program? Ravno zato tak kontrast, da bi se zavedali, da ni dobro podpirati organizacije
zaradi neke izpostavljene osebe, ampak zato, ker se vam zdi dobra ideja, ki vam je pisana na
kožo. Če ste prebrali, kar predlagamo, zagotovo so ideje, ki so tudi vam pisane na kožo, v
programu pa ne boste našli nobene druge ideologije, razen te, kako bomo naredili vse, da bomo
jutri bolje živeli. Ne boste našli, da kogarkoli izključujemo, torej k sodelovanju vabimo vse, ki
želijo pomagati, da programske točke čimprej uresničimo. Ko govorimo o kultu osebnosti, pa
mnogi ne pristopijo ravno zato, ker jim izpostavljena oseba ni všeč. Program je enostavno
izboljšati, da se z njim identificira še večja skupina ljudi. Da zajame še več takih, ki želijo
sodelovati, veliko težje je izboljšati izpostavljeno osebo, ki nekatere, morda močne potenciale,
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odbija. Znova je v prednosti tako gradnja na programu in ne na osebi.
Bistvena ideja in program, saj nam bo uresničevanje le - tega prineslo boljše življenje, ki postaja
v tej državi za mnoge že popolnoma neznosno, zato je samo lani Republiko Slovenijo zapustilo
preko 14.000 ljudi. Ko bodo uresničene prve točke in bo vzpostavljeno minimalno zaupanje,
vam bo pa tudi ime povsem všeč.
Mar ni že čas, da bi postali pozorni na to, kaj kdo predlaga in ne kdo predlaga, ko v bistvu ni
pomembno, kaj je njegov predlog in ali "pije vodo"? Ali ni bolj bistveno, kaj kdo pove in ne kdo
pove? Dogaja se namreč, če iste besede pove nekdo od navadnih smrtnikov, te nimajo teže, ko
pa te iste besede pove nekdo s titulo, znana osebnost, ko jih je morda celo ukradel prvemu, pa
to za mnoge pomeni čisto zlato.
Upamo in želim, da smo uspeli pojasniti, da Kralja Matjaža ne bo. Če bo, bo znova nova
medijska limanica za naivne, ki so ga poslali iz ozadja, da bi vas žejne pripeljal čez vodo. Vsak
naj sebi postane lider – Kralj Matjaž in naj se tak, močan, učeč, neomajen poveže z vsemi
drugimi Kralji Matjaži pri skupnem delu za čimprejšnjo uresničitev predlaganega programa
Narodne enotnosti za Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije.

5/6

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!
Nedelja, 09 Avgust 2015 11:40

Kliknite na plakat

Ekipa OPS Vam želi vse dobro!
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