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http://www.youtube.com/watch?v=NuvKtDJQLG4
https://www.youtube.com/watch?v=NuvKtDJQLG4

Skrajni čas je, da se gospod Hojs pridruži Gibanju OPS, saj imamo izedelan natančen recept
kako iz vseh institicij posekati lovke udbo-partijskih hobotnic. Saj tega zagotovo njegov
kadrovnik ne bo storil. Ker če bi to v resnici želel, bi že leta 1990 vstrajal na IZVEDBI
DOSLEDNE LUSTRACIJE. Zakaj ni pa se iz tega videa spodaj da razumeti.

http://www.youtube.com/watch?v=drt7ExRV5MQ

https://www.youtube.com/watch?v=drt7ExRV5MQ
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In zdaj??? Kje je načelnost in kredibilnost ministra Hojsa, ki je podal NEPREKLICNO
odstopno izjavo in to je predsednik Vlade sprejel, je poudaril, da se zdaj spreneveda in ne
odide??? Znova v dogovoru z ljubljenim vodjem? Seveda je bila poteza, ki sta jo zagotovo
predhodno dogovorila oba akterja, strel v koleno. Zdaj ima Janša problem, ker bolj zvestega
izvševalca ukazov in njegovih bolnih idej o podreditvi vsega pod njegovo poveljstvo, bo težko
našel. In glej ga zlomka, kaj je napisal minister Hojs v NEPREKLICNI odstopni izjavi.

To, da je udbo-partijska struktura odločujočega dela policije v navezi s tožilstvom in sodstvom
tako močna, da ob zakonodaji in pristojnostih, ki jih do policije ima, ne more učinkovito
depolitizirati in policijo spremeniti. A zdaj, če ostane minister za notranje zadeve, bo pa lahko
ugonobil odkrite udbo-partijske strukture in kako bo to storil? A kar s kadrovskimi čistkami, da
bo namestil sebi in Janši poslušne lakaje?

Ko janšisti govorijo, da je treba depolizirati, to ne pomeni nič drugega kot sebi podrediti, da je
ubogljivo in deluje kot oni ukažejo. No, hvala lepa za tako depolitizacijo, gospod Janša.
Kučanisti pač obvladujejo stvari že 75 let in so veliko bolj spretni ter uigrani, celo na desno
pošljejo svoje, da jih ti naivno namestijo in imajo kučanisti vse pod kontrolo tudi, ko formalno
vladajo janšisti. Tudi to prozorno zvijačo nespretnega režiserja Janše so medijsko povsem
obvladali, da je ta poteza izpadla povsem nora. (Kot tista režija Janše v Depali vasi.)

Še nikoli noben minister v svetu ni odstopil, če je policija koga, ki je bil osumljen kaznivega
dejanja, zaprla, mu opravila hišno preiskavo itd, pač pa so ministri odstopali, če policija ni
naredila kar bi morala, ko se je kaj odmevnega zgodilo. In zdaj vprašanje, glede na sicer
povsem resnično izjavo Hojsa, da udbo-partijska struktura obvladuje policijo, verjemite pa, da
tudi vse druge institucije, razen morda Slovenskih železnic, ki jih ima v popolni oblasti
janševistična partijska struktura? Rešitev zagotovo ni, da ene lovke - kučanistične, zamenjajo
druge - janšistične. To se dogaja že 30 let pa narod vse bolj in več izgublja, saj so vse te
lovke tudi zelo dovzetne, da se hobotnici čim bolj nahrani z narodovim denarjam. 3,5 milijarde
evrov narodovega denarja lovke obeh hobotnic posrkajo, vsako leto, samo s pomočjo
korupcije.

Kako osvoboditi institucije države in gospodarske družbe v narodovi lasti udbo-partijskih lovk,
ki rastejo in se razpredajo po državi iz kučanistične in janšistične hobotnice? Odgovor je:
ZDRUŽIMO SE ZA URESNIČITEV Osvobodilnega programa narodne enotnosti OOPS Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije. http://www.gibanje-ops.com/prispevki-razlicni
h-avtorjev/41-prispevki-razlicnih-avtorjev/1348-vseslovenski-zbor-osveenih-prebivalcev-sloveni
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je-je-na-zborovanju-za-osvoboditev-oienje-in-preporod-slovenije-sprejel-vizijo-za-slovenijo-203
0-in-osvobodilni-program-narodne-enotnosti-za-oops.html
Ki bo z uresničitvijo 2. točke - UREDITEV KADROVSKIH PROBLEMOV, na odgovorna mesta
pripeljalo naobremenjene in srčne strokovnjake, izbrane po strogih kriterijih in merilih pozitivne
kadrovske selekcije.

Ti bodo s svojimi strokovnimi ekipami predstavili javnosti dejansko stanje in tudi povsem
transparentne in ustavno - zakonite ukrepe, s katerimi bodo posekali vse udbo-partijske lovke v
vseh institucijah. Tako bodo vse institucije in gospodarske družbe v večinski državni lasti
začele končno delovati v korist celotne skupnosti.

Zato spoštovani, če ste pozorno pogledali ta video, ki je še enkrat predstavil Ivana Janeza
Janšo v njemu značilni pravi luči manipulatorja in notoričnega lažnivca, pristopite v Gibanje
OPS in povabite še druge, ker če ne bomo ukrepali ZDRUŽENI, ENOTNO in PRAVOČASNO,
bo ta samodržec uvedel še izredne razmere in bomo potem vsi njegovi ujetniki. Potem pa ne
bomo več daleč od tiranije v taboriščih in morda celo krematorjih, ki smo jim v zgodovini že bili
priče. KORONA JE PREVARA IN ZANJO SE SKRIVA POPOLN NADZOR IN TIRANIJA NAD
LJUDMI, NE POZABITE TEGA IN UKREPAJTE!

Zanimivo je, da ga tudi zaradi te laži, ko je šlo za državni načrt v primeru ravnanja v primeru
epidemije nalezljivih bolezni ni noben novinar vprašal kaj se gre.

http://www.youtube.com/watch?v=grb4OSKe0NQ

https://www.youtube.com/watch?v=grb4OSKe0NQ

Ekipa OPS
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