Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala, kar bi moral razum
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Spoštovani!
Po nekaj poskusih in odpovedih se je vendarle zgodila oddaja pri voditelju gospodu Vodušku
"VROČI STOL". Tema, ki smo jo želeli, pogovor o Zakonu OPS, blokadi in o vsebini tega, po
letu 1945 najbolj pomembnega zakona za slovenski narod, je bila precej potisnjena vstran.
Voditelj oddaje z več desetletnimi izkušnjami je od te teme precej bežal kot tudi diskriminiral
našo predstavnico s skopo odmerjenim časom, glede na druga sogovornika. Posnetek smo
čakali do včeraj, čeprav je bila oddaja že 11.12.2013. Tukaj je zdaj in izvolite pogledati.

http://www.youtube.com/watch?v=Vb8myF-9UYQ

Bodite pozorni, s kakšno nejevoljo se gospod Keber loteva komentiranja in debate o Odpravi
Privilegijev Socializma. Čisto manipuliranje je, ko pravi, da je bil njegov oče politični
preganjanec, saj je vsakemu jasno, da vsak, ki je imel koga v družini, ki so ga preganjali,
zagotovo ne bi po tem sedel v istih foteljih kot partijci. Bil je član LDS, celo njihov minister 2000
- 2004, LDS pa je naslednica komunistov. Manipulacija je tudi, ko je govoril o tem, da želimo
lustrirati vnuke komunistov in ne vemo koga še, kar bi bilo krivično in sovražno ter bi povzročali
krivice. Ko bi se zavedal, koliko krivic so komunisti povzročili in povzročajo komunisti
slovenskemu narodu, bi zagotovo raje molčal.
To pomeni, da Zakona OPS ni prebral ali pa se spreneveda, ker zakon govori o tem, da bodo
odšli s položajev vsi, ki so v bivšem sitemu imeli položaje ali pa so bili pripadniki partije, udbe in
KOS. Prav tako pa tudi vsi, ki so na položajih in so nedvomno odgovorni in soodgovorni za
zavoženo državo. Gre za odpravo privilegijev, ki trajajo od leta 1945, ko vse vodilne in
vodstvene položaje zasedajo ljudje iz zgolj 20% kadrovskega bazena, vsi drugi pa smo odrinjeni
vstran.
Še druge manipulacije so bile, naprimer, da ima dokaze, da se je boril proti privilegijem...proti
privilegijem se da boriti samo tako, da se z zakonom ukinejo najprej vsi stari privilegiji. Povedal
je tudi, da imamo majhne človeške kapacitete zaradi majhnosti države, kar je tudi svojevrstno
zavajanje, ker naj ponovimo, njihov kadrovski bazen je zgolj 20%. Če boste dobro poslušali in
premišljevali, boste razumeli, da je bila kritika naše predstavnice, ko mu je rekla, da je spreten
manipulator, povsem na mestu in je resnična. Kadar je kritika resnična in temelji na dejstvih, pa
ne more biti žaljiva. Ni nenavadno, da so komunisti ogorčeni in kričijo, da se jim dela krivica in
jih kdo žali, ko jim nalije čistega vina. Je pa pomenljivo, če boste pozorni na gnetenje rok
gospoda Kebra, ker pač mimika telesa dela tudi nezavedno, kaže pa marsikaj, kar se drugače
ne vidi. Trdo gnetenje rok pomeni stisko, ko gre za teme, ki človeku ne ustrezajo.
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Gospod Magajna je povedal nekaj koristnih zadev, ko je videti, da kljub temu, da je peticijo za
sprejem Zakona OPS podpisal, ni razumel Zakona, ko se z njim očitno ne strinja. Zato je bilo
vprašanje s strani gospe Repše na mestu, ko ga je vprašala, zakaj je nekaj podpisal, s čimer se
očitno ne strinja. Kako je zanimivo, ko ljudje nekaj ne podprejo, ker se čutijo ogrožene, da ne bi
več mogli na kakšno odgovorno mesto. Če bi se zavedali, kako so sploh kdaj bili na položajih
oziroma kako so tja prišli, bi razumeli, da so zaradi negativne kadrovske selekcije, ki vlada v
vseh strankah, bili privilegirani in so na položaj prišli zaradi privilegija.
Vsekakor čestitamo gospe Repše, ki je tako rekoč prvič nastopila v kakšni izmed oddaj in ji
izrekamo priznanje za pogum in odločen nastop. Upamo, da boste tudi ostali pregnali strah, se
pridružili neodvisni civilni družbi in boste morda že jutri zastopali svoja strokovna in moralna
prepričanja pod zastavo OPS. Vabljeni ste vsi, ki želite dobro Sloveniji, svojim otrokom in sebi
seveda.
V nadaljevanju pa objavljamo tri dele z "VROČEGA STOLA" v mesecu marcu letošnjega leta,
ko je bilo tudi govora o Odpravi Privilegijev socializma, ko je očitno tako hotela usoda in je bil na
drugi strani gospod tovariš Keber prav tako nejevoljen kot je bil v nedavni oddaji zgoraj.

http://www.youtube.com/watch?v=YbSl4mVYAQc

Na 6.05 minuti je gospod Troha povedal, kaj si misli o protestih, na 17.15 minut pa o tem, kaj si
misli o takrat novi mandatarki gospe Bratušek in kaj bo "pristojna" komisija ugotovila, kar se tiče
njenega plagiatorstva njene magistrske naloge. No, to se je potem pokazalo tako kot je gospod
Troha napovedal.

http://www.youtube.com/watch?v=0b-Eor3tk98

Na 7.55 poslušajte, kako gospod tovariš Keber trdi, da Slovenija ni imela vizije in jo še danes
nima. On pa je bil minister v vladi polna štiri leta. V vladi brez vizije, ko ga je gospod Troha
vprašal, kako je lahko sodeloval v vladi, ki ni imela vizije. Mi imamo VIZIJO, preberite TUKAJ .
Poslušajte na 17.11 minuti, kaj je povedal gospod Troha, ko je izpostavil prave vzroke, ki
povzročajo naše probleme, zmotil se je pri letnici, ko je omenil, kdaj bi moral končati v zaporu
gospod Janša. Rekel je 2002, mislil pa je 1992. 27. minuta o bankah in rešitvi za Slovenijo, kar
je
Zakon OPS
.
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http://www.youtube.com/watch?v=mq_Cs1juKm0

6.10 še o bankah in o odgovornosti. 7.22 tudi o vračanju pokradenega iz bank. 10.10 o
razčiščenju povojnih umorov in zloraba politike za delitve naroda. 12.07 minuta o komunistih in
partijcih in zakaj je LUSTRACIJA nujna. V 25.50 minuti o potrebni kritični masi in ključnih dveh
točkah, da sploh lahko gremo iz te blodnje v temi.
Ekipa OPS
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