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

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

TUDI TA VIDEO JE NA ZAHTEVO SLOVENSKIH AGENTOV
MAFIJE YOUTOBE ZBRISAL. TA KLJUČNI DEL IN CELOTEN
VIDEO Z ZBOROVANJA SI LAHKO OGLEDATE NA FACEBOOK-U.

VIDEO

PRVA BITKA JE DOBLJENA, LJUDSTVO JE ZMAGALO! ZBRALI SMO PREKO 28.000
PODPISOV ZA ZAVRNITEV FAŠISTIČNEGA ZAKONA. SAMO TO JIH JE USTAVILO,
PSIHOPATE. A SAMO ZAČASNO. NE SE USPAVATI, NAJHUJŠE JE PRED VRATI, ČE NE
BOSTE ZA SVOJIM PODPISOM STALI PRED RTV SLO ZA ODPRTJE KONZERVE RTV
SLO LAŽI.
Čudežno so se poslanci postavili na stran ljudstva - hlapčki na povodcu oligarhije, ki nam
preko njih vlada iz ozadja. Načelnost pa taka, pred sedmimi dnevi jih je bilo 42 ZA spremembo
Zakona o nalezljivih boleznih, včeraj pa so se vsi premislili in so glasovali proti. Tudi člani
koalicije zoper svoj lasten zakon oz. popravke ZNB. Izmečki slovenskega naroda, tole je pa vaš
resničen obraz:
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Tako se vsi šefi, ki nadzirajo v svojih stajah privilegirane hlapčevske izvrševalce ukazov,
razkrijejo, kdo v resnici so. Poslušni hlapčki, ki so, kot vidite, popolnoma enotni, da je treba
izvršiti HOLOKAVST nad slovenskim narodom. Kljub temu, da vedo, da se z zvarkom,
imenovanim cepivo, izvaja "medicinski" eksperiment, ki je po Ustavi RS prepovedan.
Zdaj princ teme Ivan Janez Janša, namesto nepreklicnega odstopa in predaje organom
pregona, ubira drugo taktiko. Pravi, da star zakon, ki je v 39. členu protiustaven - črtan,
omogoča dovolj manevrskega prostora, da se lahko ukrepa. Napoveduje konec brezplačnega
testiranja, da bodo ljudje tako podlegli pritisku in se bodo cepili.

Govoriči, da bo vse odprto ob pogoju spoštovanja PCT, hkrati pa drugi fašisti iz njegovega
kroga razlagajo javnosti, da bo kmalu veljal samo še pogoj cepljen. Ne bo zapiral več države,
pove on, notorična lažnivka - mazohistka Logarjeva pa že v drugem prispevku na lažnivi RTV
SLO sporoči javnosti, da bo ob morebitnem poslabšanju epidemiološke slike treba znova
zapirati državo in "upa", da to ne bo potrebno, če bo dovolj velika precepljenost.
Dragi Slovenci, državljani, verjemite, da se vsi skupaj požvižgajo na Ustavo in zakone, šli bodo
naprej kot valjar, ki bo potlačil vse pod sabo. Če ga ne bomo ustavili tako, da odpremo RTV
SLO konzervo laži. Psihopat Ivan nima več kaj izgubiti, ker je že vse izgubil. Vso
verodostojnost, kredibilnost in pamet, zato bo, ker ima podporo slovenske in svetovne mafije,
izvedel zgledni holokavst nad Slovenci, da bodo imeli model za druge narode, kako jih pokoriti
in jih večino spraviti z elektronskim čipom v popolno suženjstvo. Slovenija bo že v avgustu novi
WUHAN. Vklopili bodo 5G in ljudje bodo množično umirali in padali po tleh, kriv bo "novi sev
DELTA+". BOMO TO DOVOLILI?
Tudi Hitler, učitelj teh naših naciudbopsihopatov, je imel pravno državo in vemo, kaj mu je taka
pravna država omogočala, množično pobijanje vseh, ki niso z njim soglašali. Ne nasedajte
floskulam, da novih zapiranj in omejevanj ne bo. Bodo pa ob novem, IV. valu z "DELTO +"
razglasili IZREDNE RAZMERE, v katerih tako in tako ne veljajo nobeni zakoni več in vse
prevzame pod taktirko psihopata na položaju PV, vojska in policija. Še enkrat, ker bo šlo za
vklop 5G, bodo ljudje umirali množično in zaradi tega bo cepljenje obvezno, podlaga pa
IZREDNE RAZMERE, ki jih do sedaj ni uporabil. Ko psihopat nima kaj izgubiti, se odloči za
uničenje drugih in na koncu še sebe. Ivan Janez Janša, ujetnik tujih obveščevalnih služb,
sovraži slovenski narod, ker je sam njegov izmeček. Svojo dušo je prodal satanu in gre zdaj na
vse ali nič.
Na drugi strani pa slovenski narod nima druge izbire kot zastaviti vse, da zmagamo. Če se
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vdamo, izgubimo vse. Gre za biti ali ne biti, gre za življenje ali smrt. Psihopati so nas določili za
zgled, da bodo znova zaradi množičnih smrti v Sloveniji zastrašili celotno Evropo in svet, ki bo
prav tako ječal v množičnih žrtvah, ker bodo vklapljali 5G smrtonosno tehnologijo.
REŠITEV JE SAMO ENA IN TREBA JE UKREPATI TAKOJ! Če smo zaradi naše pokončne
drže, dela dan in noč, vztrajnosti in neomajnosti dosegli zaupanje pri vsaj 28.000 ljudeh, ki ste
podpisali obrazec Gibanja OPS, vas vabimo vse, ki ste podpisali zahtevo za referendum, da za
svojim podpisom stojite tako, kot neomajno stojimo mi članice in člani Gibanja OPS.

Klikni za ogled motivacijskega videa

Se vidimo!

DELITE in PRIDITE!
Ekipa OPS

Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš
transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR,
Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje.
HVALA, KER STE!
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