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Spoštovane Slovenke in Slovenci!

Če človek razmišlja o stvareh, ki so zanj pomembne, mu na pot pridejo tudi določene potrditve o
njegovem razmišljanju. Na internetu, ki je s tega stališča zlata stvar oz. pripomoček, se da najti
marsikaj, kar tudi pomaga odkrivati resnico, ki nas bo v končni fazi skupaj z ljubeznijo
osvobodila.
Tako vam v spodnjem videu predstavljamo ugotovitve naših naključnih somišljenikov, ki na svoj
način predstavljajo elemente GENOCIDA nad slovenskim narodom. Poglejte resnici v oči!

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

Si še kljub temu zatiskate oči? Še ne verjamete, da ne gre za teorijo zarote proti slovenskemu
narodu, marveč se ta podli načrt dejansko izvaja v praksi. Sistematično, podtalno, premeteno in
dosledno. Nadaljevanje Hitlerjevega dela in dela boljševizma z drugačnimi sredstvi.

Ampak kako lahko razumemo, da pri tem nezaslišanem barbarskem početju sodelujejo tudi
posamezni Slovenke in Slovenci, ki so očitno pripravljeni za ceno položaja, ki ga zasedajo, za
ceno udobnega življenja ali česa tretjega materialnega, prodati svojo lastno mater ali pa zatajiti
svoje slovenske korenine? Ali ni to janičarstvo, izdajstvo, kvizlinštvo?

Morda se nekateri v svoji zaslepljenosti zaradi materialnega in strahu pred prihodnostjo, ko bo
resnica zasijala v vsej svoji luči, niti nočejo zavedati, kaj pravzaprav počnejo svojemu lastnemu
narodu, svojim lastnim bratom in sestram? To pa je milo rečeno ubogo. Ampak kakor človek
seje, bo tudi žel, tega bi se kljub vsemu morali zavedati.
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Ampak kako si dovolimo Slovenke in Slovenci, da dopustimo lastno uničevanje, mar ni to enako
kot bi dopustili, da nam nekdo uničuje našo lastno družino? Mar bi dopustili, da nam nekdo
doma to počne? Čeprav se posredno na nek način tudi to dogaja, saj je trdnost vsake družine
še kako odvisna tudi od delovanja širše - države. Tega dejstva bi se morali zavedati.

Zato je res skrajni čas, da se tudi zavemo, kam to pelje in še pravočasno preprečimo najhujše.
Alternativa je samo ena. Stopiti skupaj, od vzvodov odločanja na demokratičen način odstraniti
vse, ki ne znajo, nočejo ali pa ne morejo delovati v skupno dobro, saj je menda povsem jasno,
da bi to že naredili v teh 20 letih za večino škodljive tranzicije, na njihova mesta pa kadrovati
ljudi z znanjem, odličnimi kompetencami ter etiko in moralo.

Jih ni? Morda boste tako rekli? Kako lahko to trdite, ko še nismo ustvarili osnovnih pogojev in
demokratičnih mehanizmov, ki bi omogočili, da bi se v ospredje lahko kvalificirali najboljši kadri?
Ko to naredimo, se bodo začele razmere urejati in začeli bodo prihajati časi zmag večine.

Ni druge in zato smo ustvarili civilno Gibanje OPS, da bi se lahko na tej povsem neideološki
podlagi združevali dobro misleči ljudje, ki se zavedamo, da je delujoča in neodvisna civilna
družba eden osrednjih, če ne eden najbolj pomembnih stebrov demokracije.

Ko boste začutili odgovornost do sebe in drugih, se pridružili Gibanju OPS z namenom
pozitivnega delovanja, in bomo tudi z vašo pomočjo širili to zavedanje, se bodo pridružili še
drugi ljudje različnih profilov in strok, takrat pa iz te velike intelektualne kadrovske baze ne bo
več težava oblikovati trdno alternativo obstoječim političnim strukturam, ki so obremenjene z
dediščino prejšnjega totalitarnega režima, ko se zaradi avtokratskih vodij in neočiščenja stare
miselnosti še niso uspele prestrukturirati in profilirati kot moderne in notranje demokratične
politične skupine.

Na našo žalost. Drugačna politika, ki jo bo, ko pride čas, prakticirala nova politična stranka
Osveščenih Politikov Slovenije, bo s svojim lastnim zgledom na nek način prisilila tudi ostale, da
začnejo izvajati drugačne prakse političnega delovanja že v svoji notranjosti.

Združevanje prej omenjenih neobremenjenih oz. zdravih demokratičnih sil se lahko začne takoj
in sicer pri delu vsega potrebnega za sprejetje Zakona OPS. Na tem projektu, ki se dotika
vzrokov za večino negativnih posledic v naši lepi državi, se resnično lahko združimo in
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povežemo vsi neobremenjeni ter pošteni ljudje te dežele. Potem pa tako in tako gremo k zmagi
naproti, saj je dejstvo, da kjer je enotnost, je tudi zmaga. Zmaga naj razum, resnica, znanje,
poštenost, pogum in ljubezen.

Vabljeni k sodelovanju! Prej nas bo 100 tisoč, prej bo konec te zlagane zgodbe o uspehu, ko
smo nekaterim ustvarili Švico, mi pa vse bolj živimo v švicariji. In veste, koliko jih je? Nič več kot
10%. In kdo naj se koga boji, vas sprašujemo? Mi njih-manjšine, ki delamo kot črna živina in
nam pobirajo najvišje dajatve na svetu? Mi njih, ki ustvarjamo, oni pa rušijo narodovo
samobitnost in identiteto? Kdo se koga mora bati v tej državi torej? Mi, ki ustvarjamo materialne
dobrine, ali se morajo nas bati tisti, ki jih nekaznovano odnašajo? V narodovi blagajni vsak
mesec manjka 250 milijonov evrov! Upam, da razumete, kaj to pomeni, ko so za toliko odhodki
večji od prihodkov? Koliko časa to lahko traja ob napovedi še slabših časov? Kako je s tem
doma?

Dokler smo neenotni, nepovezani in razkropljeni bo tako kot je, kajti enotnost ljudstva je za njih
najbolj nevarna, zato že desetletja delijo, da lažje obvladujejo. Pasivnost in apatičnost večine je
njim v korist in so jo s svojimi nerazumnimi dejanji povzročili namenoma, saj ljudje, ki ne vedo,
za kaj gre in jih to sploh ne zanima, niso prepreka za njihove rabote.

Delujte torej, kajti neorganizirano in razjarjeno ljudstvo, saj v to fazo počasi prihajamo, je spet
njim v korist, kajti to bodo usmerili za ustvarjanje medsebojnih tudi fizičnih konfliktov
(preizkušnja je bila 19. maja, ko so med študente poslali svoje provokatorje), saj menda veste,
da smo eno državljansko vojno že imeli. Ampak tisti, ki so jo zanetili, so potem tudi vladali.

V razmislek in bodoče ravnanje!

Ladislav Troha

{jcomments on}
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