Za osvoboditev našega naroda potrebujemo dober načrt!
Torek, 30 Marec 2021 00:41

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

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

PRISTOPI V GIBANJE OPS
IN SODEUJ ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije

1. korak Osvoboditev RTV SLO, da bomo lahko razložili celotni slovenski in svetovni
javnosti vse ,kar mora narod in svet izvedeti, da bo spregledal. Vztrajamo pred RTV, dokler ne
bo medijski prostor odprt, da bomo povedali vse o 30 let trajajočih prevarah in lažeh in
strokovnjaki ter znanstveniki vse o CORONA prevari.
2. korak Ko bo vsem jasno, kaj vse je tukaj v Sloveniji šlo narobe 30 let in kdo so glavni
odgovorni, bodo organi pregona prisiljeni izvršiti aretacije vseh vpletenih, ki se izmenjujejo na
položajih 30 let in tistih iz ozadja, ki jim naročajo, kaj naj delajo, da so sploh lahko na položajih.
Začeli bodo pri aktualnih položajnikih, ki izvajajo corona fašizem.
SLOVENSKI
NAROD BO TAKO KONČNO SVOBODEN!
3. korak
Postavitev začasne ljudske skupščine svobodnih ljudi, sestavljene iz 45 predstavnikov pokrajin,
iz vsake od 9ih po 5 in 5 namestnikov. Že na prvi seji bo skupščina sprejela Zakon o prepovedi
covid ukrepov, Zakon o RTV SLO in Osvobodilni program narodne enotnosti OOPS.
http://w
ww.gibanje-ops.com/dejavnosti-gibanja-ops/drugacna-politika/1502-zakon-o-javni-varnosti-ki-r
azglaa-covid-ukrepe-za-zloin-zoper-lovetvo.html
http://www.gibanje-ops.com/dejavnosti-gibanja-ops/drugacna-politika/1218-predlog-novega-z
akona-o-radio-televiziji-slovenija.html

http://www.gibanje-ops.com/dejavnosti-gibanja-ops/drugacna-politika/1348-osvobodilni-progr
am-narodne-enotnosti-oops-osvoboditev-oienje-in-preporod-slovenije.html
4. korak
Začasna ljudska skupščina svobodnih ljudi bo izvršila nabor 9-ih ministrov s pomočjo javnih
razpisov, ki bodo tvorili začasno vodstvo države z nalogo vodenja tekočih nujnih poslov in
pripravo vsega potrebnega za pripravo nove Ustave, njeno javno razpravo strokovne in laične
javnosti ter izvedbo ustavodajnega referenduma ter sprejem Zakona OPS na tem istem
referendumu.
5.
korak
RAZGLASITEV NOVE USTAVE IN NADALJEVANJE URESNIČEVANJA OSTALIH KORAKOV
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PO NAČRTU OSVOBODILNEGA PROGRAMA NARODNE ENOTNOSTI Očiščenje in
Preporod Slovenije, saj bo prva črka O uresničena z osvoboditvijo.
Vse vodje skupin in vse
posmeznike vabimo na ZOOM sestanek, ki bo jutri, 30.03.2021 ob 13.00 na tej povezavi,
https://zoom.us/j/6016475620
da povedo svoje mnenje, pripombe, dopolnitve, da se uskladimo in sklenemo ZAVEZO ZA
SKUPNI BOJ ZA OSVOBODITEV SLOVENSKEGA NARODA.
DELI!

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, porabili ga bomo ZA SKUPNO KORIST
NAŠEGA NARODA. HVALA, KER STE!
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