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Profesorica angleškega jezika, gospa Monika Maku je ob vstopu v Gibanje OPS zapisala:
"Spoštovani!
V teh težkih časih zlorabe svobode in resnice se želim priključiti vašemu gibanju. Čas
je, da skupaj zgradimo novo Slovenijo, na katero bomo lahko vsi ponosni."
Upamo, da bo pozitiven zgled gospe Maku tudi vam vsem ostalim spodbuda, da boste pristopili
in bomo SKUPAJ, vsak na področju ali več področjih, ki mu najbolj ležijo, prispeval svoje
znanje, sposobnosti, marljivost in srčnost, da naredimo tako kot je prav. Ni druge možnosti kot
pristopiti v Gibanje OPS in se lotiti dela, najprej tako, da povabimo še ostale, ki soglašajo z
VIZIJO SLOVENIJA 2030 in Osvobodilnim programom narodne enotnosti OOPS Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije, ko združimo dovolj strokovnjakov na različnih
področjih, pa bomo naredili ocene stanja področij, izpostavili bomo, kar je dobro, predstavili
slabe stvari, dobre prakse v tujini, ki bi se jih dalo prenesti v Slovenijo na določena področja,
nato pa bodo združeni strokovnjaki pripravili VIZIJE in plane za odpravo anomalij ter dober
razvoj vsakega področja s kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi plani in načrti, da se
vizije uresniči čim prej.
9 področij smo oblikovali in na vseh teh področjih Slovenija potrebuje strokovnjake, ki bodo k
temu delu pristopili kasneje zaradi tega, ker bodo izdelovalci vizij, planov in načrtov, bodo tudi
osrednji predlagani kandidatke in kandidati Gibanja OPS za prevzem funkcij na lokalni in
državni ravni. Če ima še kdo zadržke, morebiti zaradi strahu, vas lepo prosimo, odmislite to, saj
vendar vsi vemo, da Slovenija taka kot je danes ni nikomur v ponos in postaja situacija vse
slabša za večino, zato smo dolžni in pravico imamo stopiti skupaj in narediti drugače. Tako kot
se do danes v tej državi še ni delalo. Saj je žal SKUPNI INTERES in SKUPNO DOBRO
zasenčil sebični interes posameznikov - povzpetnikov, skupin, klanov, lobijev in škodljivih
združb. Zato večina vleče kratko in to smo dolžni ustaviti, stvari urediti drugače, da bodo vsa
področja in ljudje organizrani tako, da bo vse delovalo v korist skupnosti in bomo vsak dan bolj
ponosni na svoje delo in na dosežke, ki jih bomo skupaj praznovali. Najbolj marljive, sposobne,
neutrudne, ki bodo pri določenih projektih dali največ od sebe ZA SKUPNO DOBRO pa bomo
nagradili in jih izpostavili kot dober zgled v vseh medijih.
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To smo zapisali, ker si drugače ne predstavljamo našega delovanja, in prepričani smo, da bi
tako moralo biti že zdavnaj v tej državi, ki bi v resnici lahko postala druga Švica z morjem.
Naredimo, da bo boljša od Švice in najboljša na svetu. Ko skupaj stopimo vsi, ki se zavedamo
svojih sposobnosti, znanja, marljivosti in vsi, ki dobro v srcu mislimo, bomo naredili vse in še
več, da bo Slovenija postala natanko taka, kot smo jo v VIZIJI SLOVENIJA 2030 zapisali. Vsak
dan je zamujen, zato ne čakajte križem rok v coni lažnega udobja, pristopite in združimo vsaj
80% Slovenije ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije. Gospa Maku je naredila ta
korak, naredite ga tudi vi.
Tole v nadaljevanju pa je odprto pismo, ki ga je profesorica Maku poslala funkcionarjem na
izpostavljenih mestih, s katerih odločajo o marsičem, ki se dotika vseh nas državljank in
državljanov Republike Slovenije. Delajo v našo korist, če so potrebna taka pisma?

Spoštovani predsednik, spoštovani minister, spoštovani poslanci in
poslanke, spoštovani novinarji in novinarke!
Sem profesorica angleščine, z večletnimi delovnimi izkušnjami (učila sem v jezikovnih šolah, v
zavodu, v osnovnih šolah, v sirotišnici). Živela sem v Veliki Britaniji, Indiji, Nemčiji… Po duši
sem ljubiteljica resnice in pravice, ki se redno udeležujem petkovih protestov.
Kot državljanka Republike Slovenije, ki je zelo zaskrbljena nad tem, kaj se gre politika v naši
domovini vas naprošam in zahtevam neslednje:
1. Nobenega obveznega cepljenja, ki med drugim povzroča avtizem, več. Cepljenje naj
bo varno, vsebina cepiv natančno pregledana, cepljenje naj bo prosta in svobodna
odločitev vsakega posameznika.
https://go2.thetruthaboutvaccines.com/docuseries/episode-9/?utm_campaign=ttav&utm_mediu
m=email&utm_source=ttav-2020-optins&utm_content=ep9-ttav-2020-apr30-530pm&a_aid=590
3de82cac79&fbclid=IwAR2tqdlpH7wwt2VHBOqc1EOINbrZ2YW_OneRvP2NGzbggNxSYy22w
1WZ7WQ
2. Nobenega namernega ustrahovanja in laži v medijih o nevarnosti virusa, ki je ravno
toliko nevaren kot gripa. Poročanje naj bo dostojno in resnično.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AOUnO0cbhTA&feature=emb_logo&fbcli
d=IwAR26rUQ2cXehpb79k3EVL3YGh8nbliQ2B1H7dQ-IXSVXLw6U0uWRUyfXDzU
https://hudo.com/si/2020/05/14/slovenski-zdravnik-o-koronavirusu-kdo-si-jemlje-pravico-zavaja
ti-ljudi-in-se-igrati-z-nasim-zdravjem-medicina-ni-statistika-ljudje-pa-ne-stevilke/?fbclid=IwAR3F
9rqyIeqmEAMZGn_cp4-xnPBb5l6VoXG4_CYa0widU1d6_Npw2rj-yt0
3. Nobenega neprimernega ravnanja z naravo in neekoloških ali neetičnih posegov v
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naravo. Z naravo ravnamo s spoštovanjem in jo čuvamo in ohranjamo.
4. 5G mreže v Sloveniji ne bo. Poglejte si te uničujoče posledice na videu spodaj. 4G bo
čisto dovolj za naše delovanje in komuniciranje, kot je bilo do sedaj.
http://srpskidnevnik.com/zivot/pocelo-tajno-postavljanje-sirom-srbije-zena-u-krusevcu-snimilamrezne-antene-na-zgradama-i-masu-mrtvih-vrabaca-video/?fbclid=IwAR1XvmKW5opT9wSAe
QjGghdxMtofhNGOXBMIW2kSyCMv9w0kEY5KYyZmlFk
To pismo sem poslala mnogim mojim prijateljem, kolegom, sorodnikom, katerim bom seveda
posredovala tudi vaš odgovor na moje pisanje. Gledamo vas. Seveda.
Želim vam veliko poguma in ljubezni v srcu, da se boste končno lahko postavili na stran
svobode, resnice in pravice za vas, za nas, državljane in državljanke naše Republike Slovenije
in za našo lepo, svobodno Slovenijo. Skupaj nam bo uspelo osvoboditi se od novodobnega
suženjstva, kajne?
"Za srečo je potrebna svoboda, za svobodo je potreben pogum." Viktor Frankl
S spoštovanjem,
prof. Monika Maku
https://go2.thetruthaboutvaccines.com/docuseries/episode-9/?utm_campaign=ttav&utm_mediu
m=email&utm_source=ttav-2020-optins&utm_content=ep9-ttav-2020-apr30-530pm&a_aid=590
3de82cac79&fbclid=IwAR0j_RXw93Yn2u1sQAAtGLbmtXNqDJPwY9jIZnplDu0Y_-qpol_hG--8t
XM
Ekipa OPS
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