Neprijetna resnica s srečnim koncem

Petek, 02 Julij 2010 20:51 - Zadnjič posodobljeno Petek, 01 Marec 2013 09:24

Prej ko bomo pripravljeni sprejeti resnico o realnem stanju v Sloveniji, prej bomo pripravljeni tudi
kaj narediti, kajti stanje postaja nevzdržno. Znano je, da mnogi ljudje raje živijo v iluzijah in si
zatiskajo oči pred problemi, za razliko od ljudi, ki probleme vidijo, se z njimi soočijo in jih tudi
odpravljajo.

S klikom na sliko pridete do zanimive predstavitve, datoteko pps najprej naložiite na svoj
računalnik:

Nekoč je bil dom (kliknite na spodnjo fotografijo in počakajte)

V naslednji predstavitvi boste morda v začetku začudeni, nejevoljni ali celo šokirani. Toda, ko
boste vse trezno premislili in se ozrli malce bolj naokoli, boste razumeli, da povsem nič ne
pretiravamo. Ponekod je stanje še hujše, a že to, kar predstavljamo, so dejstva, ki so zelo
zaskrbljujoča. Prej ko si bomo to priznali, prej se bomo zavedli, da smo na točki, ko ni več dovolj
samo razmišljati in govoriti, ampak je nujno ukrepati takoj.

V Gibanju OPS smo se dolga leta trudili tudi sami sebi razjasniti, kdo je odgovoren za stanje, ki
ni dobro. Po pridobitju vseh možnih informacij smo se dokopali do pravih odgovornih in to smo
predstavili v naslednji predstavitvi, v kateri predstavljamo tudi prvi korak, ki ga bomo naredili za
to, da bodo po njem omogočene korenite spremembe za boljšo Slovenijo.

Predstavitev si lahko ogledate s klikom na zastavo, da si najprej prenesete pps datoteko in jo
potem pogledate. Po ogledu pa prosimo, da komentirate videno in prebrano. Molk ne bo
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prinesel razrešitev nakopičenih problemov.

RESNICA je ponavadi grenka, a samo za tiste, ki je nočejo sprejeti

(Kliknite na fotografijo spodaj, da odprete PP predstavitev)

{jcomments on}
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