Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?
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http://www.youtube.com/watch?v=Pe-nvcC8H4w

"Izjemno predavanje v klubu Carostavnik pater Stephen Allen, pravoslavni duhovnik iz ZDA.
Predavanje osvetljuje ozadje velike globalne goljufije pandemije koronavirusa, njegovih skritih
satanskih ciljev, načinov delovanja z represijo in prevaro.

Zelo pomembno je, da je razodetje te velike prevare potekalo z brezkompromisnega
pravoslavnega vidika, ki daje temu predavanju poseben teološki ton, tako pomemben za
razumevanje trenutnih dogodkov.
Priporočite in razširite video predavanje, da se čim več ljudi lahko seznani z njegovo vsebino."

Prevod iz zapisa pod videoposnetkom.

Človek se res vpraša, kaj pa naši duhovniki? Kaj govorijo svojim ovčicam zbranim v slovenskih
cerkvah pri mašah med tednom in ob nedeljah še posebej? Jezus Kristus je bil glasnike
RESNICE, kaj je zdaj z vsemi tistimi, ki se razglašajo za Božje služabnike in pravijo, da hodijo
po poti RESNICE?
Še nekaj videov in povezav za odpiranje oči, če še vedno kdo verjame, da gre za resničen
virus.

Nemški obducent trdi, da ni nihče umrl za boleznijo KOVID 19. Lahko si
vključite slovenske podnapise.
http://www.youtube.com/watch?v=44tTKSkTt1w

https://www.youtube.com/watch?v=44tTKSkTt1w
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KJE SO SLOVENSKI ZDRAVNIKI, DA BI ZAHTEVALI KAJ TAKEGA in
POVEDALI NARODU RESNICO, DA VIRUSOV, KI BI SKAKALI IZ
ČLOVEKA NA ČLOVEKA, NI? NE OBSTAJAJO!
Profesorica doktorica Nada Kostić komentira pismo srbskih zdravnikov, v katerem pozivajo
nujno razrešitev kriznega štaba srbske Vlade.

http://www.youtube.com/watch?v=bb1XvG9qjLM

https://www.youtube.com/watch?v=bb1XvG9qjLM

Da ne bomo krivični, zaenkrat sta dva slovenska zdravnika (če je še kdo,
naj se oglasi), ki sta rekla BOBU BOB ali pa POPU POP. Tako je povedal
slovenski zdravnik Gregor Knafelc.
http://www.youtube.com/watch?v=g6tS5DQmSTM

https://www.youtube.com/watch?v=g6tS5DQmSTM

Tukaj pa si v povezavi preberite, kaj je javno povedal zdravnik Sebastijan
Piberl.
https://m.planet-lepote.com/dr-sebastijan-piberl-kot-zdravnik-ne-morem-mimo-dejstva-da-je-to-i
gnoranca-medicinskega-znanja/

Z roko v roki gre vse skupaj. Cepivo - ČIP je ŽE DOLGO na voljo, igrajo, da ga še ni, a se na
vse kriplje trudijo, da bo jeseni tukaj. Telekom in njihovi podizvajalci delajo na polno. Odlično
novo in varno tehnologijo 5G razlagajo v javnosti. Pozabijo pa povedati, zakaj primarno se po
vsem svetu namešča ta zločinska tehnologija.

VEDITE, PO CEPLJENJU - ČIPIRANJU povratka nazaj ni. Namen masonov
je ustvariti nov družbeni red in to pomeni vse nas drugorazredne, kar že
tako in tako smo, spraviti v popolno suženjstvo. Pod popoln nadzor, ko
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bodo vsakega lahko upravljali kot v video igrici, saj bo z vakcinacijo vsak
dobil svojo številko. Torej bomo njihovi sužnji in oni bodo naši lastniki. Če
seveda v zelo kratkem času ne rečemo odločen NE! Glejte videe, berite,
raziskujte in prišli boste do enakih ugotovitev.
https://www.zurnal24.si/slovenija/telekom-zagnal-komercialno-omrezje-5g-cetrtina-slovenije-ze
-pokrite-350550

https://www.blog.uporabnastran.si/2020/07/23/zemljevid-pokritosti-5g-telekom-slovenije-5g-slo
venija-zemljevid-telekom-do-konca-leta-2020-s-33-pokritostjo-prebivalstva/

In še nekaj ne pozabite. Če se zgodi v resnici naenkrat veliko obolelih in
mrtvih, bodo to elektromagnetni napadi preko mreže 5G na tiste, predvsem
otroke, ki so že prejeli sporno novo cepivo pri cepljenju zaradi ošpic in
drugih "nevarnih" bolezni, in kemični napadi, ki jih že in je možno, da jih
bodo vse bolj intenzivno izvajali z letali. Upamo, da zdaj pa že veste, kako se
to prepreči.

Ekipa OPS
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