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ELEMENTI GENOCIDA - RODOMORA:

1. Prikrojevanje in poučevanje zlagane zgodovine mladih ljudi v šolah z namenom rezanja
korenin in načrtno poneumljanje, spravljanje v funkcionalno nepismenost, strah in tiščanje
mladih ljudi v sivo povprečje;

2. Načrten razkroj splošnih človeških vrednot;

3. Nespodbujanje k domovinski zavesti in ljubezni do domovine;

4. Nedelujoča pravna država še posebej v smislu pravičnosti, neenekost pred zakonom;

5. Neobsojeni najhujši zločini in zločinci ter najhujši kriminal ropanja našega naroda in
kriminalci, ki so zavaljeni v oblastniške, strankarske in menedžerske fotelje, polne zapore pa
imamo kurjih tatov, nihče ni nič ukradenega (150 MLRD) vrnil;

6. Namerno uničevanje vitalnih delov našega gospodarstva;
7. Ukinitev nacionalne valute;

8. Uničevanje podjetnikov in podjetništva z enim najvišjih dajatev na svetu, norimi zakoni in
inšpekcijskimi nadzori in globami;
9. Dvojna obdavčitev slovenskih državljanov, ki začasno delajo v tujini, da bi jih prisilili k
odselitvi;
10. Prekomerno izseljevanje naših ljudi, vsako leto 10.000 - 15.000;

1/6

GENOCID - RODOMOR NAD SLOVENSKIM NARODOM!
Torek, 07 Junij 2011 21:47

11. Ropanje narodovega premoženja;

12. Razprodaja narodovega premoženja pod ceno in izčrpavanje podjetjji v državni lasti z
nastavljanjem kadrov po ideološki in politični pripadnosti;

13. Prekomerno zadolževanje naše in naslednjih generacij;

14. Rubeži celih hiš in posestev zaradi bagatelnih dolgov;

15. Ropanje naravnih virov (gozdovi, voda, nafta, rude);

16. Uničevanje kmetijstva (naša samozadostnost je pod 30%, ob osamosvojitvi je bila preko
65%);

17. Propadanje podeželja (ljudje se izseljujejo v mesta, opuščajo delo na zemlji, krajina se
zarašča);

18. Prekomerno spodbujevalno naseljevanje tujcev iz vseh koncev sveta (predvsem slabše
izobraženih, revnih), vsiljevanje multikulturnosti;

19. Spodbujanje in favoriziranje vsega, kar prihaja iz tujine;

20. Uničevanje slovenske kulture, narodove kulturne dediščine, vsiljevanje drugih kultur;

21. Privilegiji, ki so jih deležni priseljenci na račun avtohtonega prebivalstva:
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22. Uničevanje kulturne dediščine avtohtonega prebivalstva (arhivi, arhitekturna dediščina,
kulturna krajina);

23. Napačni vzgledi z vrha države;

24. Uvajanje (vsiljevanje) barbarskih vzorcev obnašanja;

25. Negativna kadrovska selekcija na vseh nivojih v državni upravi in v podjetjih v večinski
državni lasti;

26. Poneumljanje in manipuliranje ljudstva preko kontroliranih medijev, to so vsi do od prvega
do zadnjega;

27. Cenzura urednikov in avtocenzura novinarjev;

28. Represija zlorabljenih "državnih" organov in zloraba simbolov države nad nasprotniki
udbokapitalistične nomenklature;

29. Sprejemanje škodljive zakonodaje v korist osebnih koristi posameznikov in privilegiranih
skupin;

30. Barantanje in mešetarjenje z nacionalnim teritorijem in toleranca do prisvojitve delov našega
ozemlja s strani Hrvaške leta 1991;

31. Omogočanje tujcem pri uveljavljanju njihovih sebičnih materialnih interesov na škodo SLO
naroda, ko razprodajajo narodovo premoženje;
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32. Okoljsko uničevanje našega bivanjskega prostora in ljudi;

33. Povzročanje revščine, urdno pod pragom revščine živi 300.000, od tega 52.000 otrok;

34. Nespodbujanje in nedelovanje preventive v zdravstvu;

35. Spodbujanje žensk k splavu (pod krinko uzakonitve popolne svobode odločitve);

36. Namerno razbijanje osnovne celice družbe - družine s strani povzročiteljev brezposelnosti in
CSD-jev;
37. Reklamiranje, kot nekaj običajnega in normalnega, ko gre za enospolno usmerjenost;
38. Puskusi izenačevanja tradicionalne družine z enako spolno usmerjenimi;
39. Zloraba psihiatrije za ubijanje prebujajočih se Slovencev;

40. Po samomomorilnosti smo prvi v svetu, glede na število prabivalstva. V 25 letih je samomor
storilo okoli 12.000 ljudi. To je ljudi za eno večje slovensko mesto.
41. Uporaba endokrilnih motilcev, da je družba vse bolj kastrirana.

Itd, itd, itd, je treba še kaj dodati, da boste spregledali? To je nekaj osrednjih elementov
GENOCIDA, ki se izvaja nad slovenskim narodom, ki so zelo vidni, če se ne delamo slepe,
nevedne in neumne. To so gola dejstva, ki jih je možno v vsakem trenutku dokazati. V razmislek
in bodoče ravnanje.
Česar ni Hitler dosegel z orožjem, se dela zdaj na drugačen način, veliko bolj podtalen in ob
pomoči janičarjev in narodnih izdajalcev na oblasti. Zelo dobro so vedeli, koga morajo podpirati
na oblasti, da bo šlo vse po načrtu.
To je opevana Evropa, ki naj bi ščitila "male" pred propadom in izumrtjem. Ali se sploh
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zavedate, da je to nadaljevanje Hitlerjevega dela, ko so njegovo vlogo prevzeli krvoločni
hudodelci - ozno - udbo - boljševistično zločinci, ki so leta 1945 izvedli najhujši skupinski fizični
GENOCID nad slovenskim narodom, ko so kruto umorili večji del narodove inteligence, uspešne
podjetne ljudi, njihove cele družine so pobili, razlastninili in nagnali po svetu?! Tako rekoč gole
in bose. Za to ni (še) nihče dogovarjal!!!

Ko bomo končno potegnili črto in bo večini jasno, zakaj tukaj gre se bodo morali nekateri usesti
na zatožno klop zaradi narodovega izdajstva. Potem bomo pa to "veliko" Evropo, ki ji to očitno
ustreza ali pa so "veliki" v sami Evropi akterji uničevanja Slovenije, obvestili, da so zločinci
boljševiki in njihovi miselno pohabljeni potomci, sprejeli povsem škodljive pogoje, pod katerimi
je Slovenija vstopala v Evropsko zvezo in jih bomo revidirali.
Če ne bodo sprejeli argumentov, bomo pač morali izstopiti iz te okupacije, ki uničuje naše
vitalne elemente državnosti, samostojnosti in neodvisnosti. Tudi če jemo nekaj let krompir v
oblicah, se tem hegemonom ne bomo pustili uničiti. Lahko nas ponižujejo, nikoli pa nas ne
morejo ponižati.

Veleizdajalcem in janičarjem, ki zaradi svoje majhnosti služijo svojim gospodarjem, Hitlerjancem
iz EU in ZDA pa sporočamo, da prihaja dan, ko bodo po vzpostavitvi pravične pravne države
sedli na zatožno klop.
Ampak, ko bomo rekli ne, bomo mi tukaj postavljali pogoje prehoda preko našega ozemlja. To
bo izjemno drago. Geostrateška lega, na kateri smo poseljeni, je nekaterim "velikim" zelo všeč.
Ta je v srcu Evrope, kjer se križajo vse pomembne poti. Da, tudi zato imajo nekateri v načrtu
izbrisati ta narod, da Slovenija postane popolnoma tranzitna država protektorat "velikih" za
pretovarjanje njihove robe za cel Balkan in širše. Kaj pa se zdaj dogaja drugega???
Ampak gospe in gospodje, ni več dovolj le brati in čakati. Soočili ste se z resnico, zdaj pa še
naprej čakajte. Imate otroke, vnuke, pravnuke. Če jih še nimate, jih boste morda imeli. Kaj jim
boste razlagali potem, kdo da ste pravzaprav, ko ne boste več smeli govoriti slovensko, ko
boste hlapčevali tujcu, ampak ne več na svoji zemlji??? Morda ne veste, da smo v veliko
slabšem položaju kot je Grčija, Portugalska in Španija, a še kar prejemamo kredite. Veste, kaj
se zgodi, ko kredita ne moreš več vračati??? Rubež, in to brez milosti! 4 milijare in več na leto si
morajo sposoditi. To je pot po kateri je stopala Jugoslavija in veste kaj se je ne koncu zgodilo,
ko so "veliki" zaprli dotok svežega denarja. Kolaps, nasilje, vojna, razpad.
Morda ne veste niti tega, da so prej omenjeni izdajalci ob vstopu pošiljali v EU zlagane izkaze o
našem BDP na prebivalca, ko so poleg seštevka k proizvodnji in storitvam na prebivalca zraven
prišteli še vse stroške, ki iz teh dveh naslovov nastanejo in v BDP niti slučajno ne sodijo. Zato
smo (bili) vedno bolje ocenjevani kot mnogi drugi, ker imamo po tej, še eni veliki laži, veliko
močnejši BDP kot je v resnici. Zakaj v EU teh izkazov niso preverili, preden smo vstopili ali pa
takoj po tem, vedo samo tam odgovorni. Morda jim je tako ustrezalo, da se Slovenijo čim prej
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pokori tudi finančno.
Ko se bo to dokončno izvedelo, bo naša boniteta padla še za najmanj 40%. Iz teh in drugih
zlaganih rezultatov, ki jih janičarji pošiljajo v Bruselj, ki ga to ne moti, izhajajo tudi odmere za
pomoč drugim državam, ki so pravijo v slabšem stanju kot je naša oskubljena kokoš. Upamo,
da smo povedali dovolj, vi pa še naprej verjemite zgodbi o uspehu s katero so nas flancali, da bi
nas hitreje uničili in še naprej živite v iluzijah, da bo že kako.

23 let imamo svojo državo pravijo, ampak dejstvo je, da je vse manj naša in slovenski narod vse
bolj izginja. Sprenevedanje je odlika strahopetcev in povzpetnikov. Ukrepajte dobri ljudje, saj zlo
zmaga tam, kjer dobri ljudje ničesar ne storijo.

Ekipa OPS

Osvobodimo, Očistimo in Preporodimo Slovenijo!
p.s. Preberite in preglejte tudi tole obširnejšo razlago dejstev TUKAJ (malce počakajte, da se
datoteka PPS naloži)
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