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http://www.youtube.com/watch?v=ycyuBJZ43m8

Očitno je eden od izbrancev za izvedbo še ene prevare bil izbran Ivan Janez Janša. Zato so
ukazali Šarcu takojšen umik, da je naredil prostor staremu mačku Janši. Ko so iz naftalina
potegnili še Kacina, ki je igral propagandno vojno že leta 1991, je še bolj jasno, za kaj gre.
Manjka samo še, da rehabilitirajo Bavčarja in ga vključijo v reševalno ekipo, pa bo slika še bolj
jasna.
Vse informacije gredo v javnost centralizirano preko Kacina, kar se popolnoma ujema s tem,
kar vam gospa razlaga v videu. Zdravstveni delavci ne smejo obveščati, ker bi vas lahko
obvestili o resnici, za kaj v resnici gre. Zato so janšisti umaknili direktorico NIJZ, novi pa v
javnosti ne bo nastopal ali pa zelo selektivno z vnaprej pripravljenimi teksti, ki jih bo povedal
javnosti.
Za nekatere je to teorija zarote, za druge pa, da je POP TV in drugi mediji zarota. Janša je že
tretjič v glavni vlogi še enega filma, po katerem bo Slovenija še bližje razpadu in narod še bolj
na tleh.
1. Odcepitev Slovenije ali še prej pri prevari JBTZ, ko so speljali navidezno slovensko pomlad.
Potem pa so izvedli rop stoletja, s čimer so nas Slovence oropali za preko 200 milijard €
premoženja. Se vam zdi, da je Janša in tovorišija odigrala pri tem ropu pozitivno vlogo? Padli
ste na propagando o novi državi, ki bo kot Švica, izvedli so pa ropanje našega ustvarjenega
premoženja v socializmu.
2. Janković zmaga na volitvah 2011, a ne sestavi krizne vlade, ker so to režiserji prepustili
Janši, da je potem sprejel zloglasni ZUJF (Zakon o uravnoteženju javnih financ) in narodu
zategnil pas še za nekaj lukenj. Ko je to opravil, so ga umaknili s KPK očitki in protesti, češ
Janša je kriv za vašo še večjo bedo. Znova je odigral negativno vlogo, a za mnoge naivne je
postal ali ostal žrtev komunistov, za katere dela ves čas.
3. Janša 2018 kljub zmagi ne sestavi vlade, ker bi se razkrinkal, kdo v resnici je, če bi podpisal
izdajalski Marakeški pakt. Izpeljali so manever tako, da nihče niti za živo glavo ni smel z njim v
koalicijo. Leto in pol kasneje, stranke, ki niso smele z njim v koalicijo, zdaj sedijo z njim v vladi.
Narodu bo znova zategoval pas in to do zadnje luknje. Vse skupaj mediji napihujejo do neba,
Janša polovico časa pred mediji razlaga, kako prejšnja vlada ni sprejela potrebnih ukrepov v
zvezi s korona virusom, da sebe prikazuje kot velikega rešitelja.
Pričakovati je, da v Sloveniji ne bo velikega napredovanja virusa in obolelih, zaslužen za to bo
pa on, ker je še pravočasno naredil vse potrebno, da se virus ni razširil tako kot v Italiji. Italija
očitno pobija enega največjih stroškov, povprečna starost umrlih je preko 80 let. Italija je bila
pred izbruhom pandemije pred finančnim kolapsom. Zdaj bo deležna velike pomoči Evropske

1/3

Pandemija KORONAVIRUS - VIRUSNI MARKETING!
Sobota, 21 Marec 2020 10:39

banke, bodo pa imeli veliko manj starostnikov, saj so najstarejši narod v Evropi.
Janša bo za osle veliki junak, nagrada za to bo najbrž prestol predsednika države. Seveda, če
bo Slovenija po tem sploh še država, ker bodo posledice zaradi skoraj popolnega
gospodarskega in finančnega kolapsa veliko večje kot si danes znamo predstavljati.
Posledica tega bo lahko tudi bankrot Slovenije in možna uresničitev napovedanega dokončanja
GENOCIDA nad našim narodom v smislu razkosanja države in pripojitev razkosanih delov
Avstriji, Italiji, Madžarski in Hrvaški. Če kdaj, je zdaj idealna priložnost, da nam Slovencem to
storijo. Upamo, da se motimo in si tega ne bodo upali stroriti, a vse je odvisno od tega, kar
bodo odločili svetovni gospodarji. Tukaj tako in tako nameščene njihove lutke samo izršujejo
ukaze.

Ljudje pa??? Vsi, ki navijate za leve ali desne prevarante in boste jutri morda pripravljeni se
pobijati med sabo za svoje velike vodje, se kdaj pogledate v ogledalo??? Pazite, da se ne boste
nekega dne videli v ogledalu v taki podobi.

http://www.youtube.com/watch?v=h-UIYWMEUf4
Se opravičujemo, ker niso zapisi in govor prevedeni v slovenski jezik.
Ekipa OPS
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