12/6/21, 4:24 PM

Деан Деки РС - Official - Posts | Facebook

Деан Деки РС - Official
@DekiiTeoreticaristine · Personal blog
Message Now
Hi! Please let us know how we can help.

Деан Деки РС - Official
November 20 at 2:00 PM ·

Home

Ако одбијете да учествујете у медицинском апартхејду, на ваше
Videos
Photos
About
More
Like
место ће довести онога ко хоће а вама ће наместити неку
финансијску аферицу чисто да се јавности баци песак у очи.
Боље се и тако повући него учествовати у геноциду над властитим
народом.
Себастијан Курц и Александер Шаленберг, два лица а једна
функција.
Нема неке разлике између њих двојице, из исте су странке и истог
кабинета, осим што је овај први одбио да изврши задатак.
Шаленберг је прихватио игру и заменио Курца на месту државног
канцелара.
Само две недеље након преузумања функције у Аустрији, земљи
која се представља као персонификација демократске западне
елитистичке Европе, дух фирера се повампири.
Држава је прво прошлог викенда увела закључавање за особе које
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Држава је прво прошлог викенда увела закључавање за особе које
нису примиле .
Али су данас објавили да то није довољно па су овог викенда
најавили од понедељка ново национално закључавање које ће
бити на снази најмање 10 а највише 20 дана, укључујући и особе
које су примиле
и које су замолили за солидарност.
После 13. децембра особе које су примиле
моћи ће да изађу из
кућа а оне које нису, неће.
Изјавио је јутрос ово нови канцелар Шаленберг и додао:
"Од 1. фебруара 2022. године
ће постати обавезна за све
грађане Аустрије.
Ко не буде хтео да прими
следи му административна казна или
затвор."
Воз пун лудила је убрзао и на овој алпској снежној прузи тешко ће
да се заустави.
Испред воза излазе да протествују људи широм Аустрије, највећи
протести су у Бечу и Грацу.
Овај очајни покушај државе је слика једног накарадног политичког
система а кад људе притискате превише то вам се врати као
бумеранг.
Буди се Европа, на великом протесту у Ротердаму полиција је
синоћ бојевом муницијом ранила 7 особа, то је та њихова брига за
наше здравље.
Људи полако схватају да је слобода нешто што се освајало и
чувало вековима.
Ови сад који је постепено одузимају и ускраћују знају, да кад се
слобода једном изгуби тешко се поново враћа и обнавља.
Они су зато кренули овако глобално под плаштом дисциплине да
је поробљавају и у једном великом терору презадовољни иду све
даље сејући страх, мржњу и безнађе.
Ово лудило никакве везе са људским здрављем нема и онај ко
прати ситуацију у Аустрији зна да је ово очајнички покушај власти
да себи продужи живот.
Нису они закључали земљу због бриге за здравље већ да избегну
још масовније протесте и пад с власти.
Због страха да ће уз бившег шефа Курца који се предао, и они
завршити на робији, спремни су да униште и зимску сезону само
да себи спасу фотеље.
Када 1. фебруара крене обавезно бушење грађани ће добити
писма од државе у којима ће се, поред позива на
и објашњена
њене важности, налазити и резервисан термин.
"Ваш лични термин за
је стигао, на вас је ред", пише у писмима
која се у Аустрији већ штампају.
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"На вас је ред", ова реченица је грађанима Србије добро позната.
Са њом се завршавала она скандалозна СМС порука коју је Батут
слао чак и деци пре неки дан.
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2/11

12/6/21, 4:24 PM

д ц р
д Деан Деки РС - Official - Posts | Facebook
Ово је доказ да је цела ова прича закувана у једној те истој кухињи
и само је питање када ће ово постати обавеза и у целој ЕУ а
касније и у Србији.
На крају, логично питање које ће многи поставити је, а зашто баш
од 1. фебруара, ако је ситуација толико алармантна зашто не још
од сутра...
Одговор се крије у трику званом "предиктивно програмирање", то
значи да се будући догађаји требају масама наметати кроз медије
да би исти касније били лакше прихваћени...
Пише: Деан РС
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Svemir Stojanović

Ovde u Beču počele danas demonstracije u manjem
obimu a za sutra najavljeno 200 000 ljudi. Vojska policija
zatvoren centar ustavljen promet,helikopteri nadleću.
Videćemo šta će biti sutra.
https://www.facebook.com/DekiiTeoreticaristine/posts/620685726046926
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Svemir Stojanović

0:00 / 0:49
Like · Reply · 2w

6 Replies
Cvetkovic Vlada

Миц по миц...Аушвиц!!!
Like · Reply · 2w

Ljiljana Mrakić

Sve mjere koje je do sada uvodila Austrija, nakon
nekoliko sedmica uvodila je i Njemačka. Da li će se zbog
svoje neslavne prošlosti Njemačka usuditi da i ovo
izvede, neizvjesno je.
Like · Reply · 2w · Edited

Snjezana Savkovic Ponjavic
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Jelena Gordić

Da budale nisu pozurile da se vakcinisu,da su malo sjele i
dobro razmislile,ne bi oni mogli tako lako da manipulisu
sa narodom.Sad normalan narod ispasta zbog
praznoglavaca.Ali neka i njih zakljucavaju,tako im i
treba.Jedini spas u svemu ovome bi bio k… See more
Like · Reply · 2w

Srdjan Milosevic

Pravda za Kurca
Like · Reply · 2w

Јасмина Ђекић

Све иде по плану. Одавно сам на енглеском читала
као неки “футуристички” чланак, 2020. курона, 2021.
протести, 2022. суша односно глад. Све је
испланирано, чак и да ће се наши враћати са Запада
(чак и Вучко рече враћаће се). За Србију имају други
план,… See more
Like · Reply · 2w

2 Replies
Nebojsa Trifunovic

O o je baš pakao .
Sta nam ostalo ako nikakva prava više nemamo ni pravo
na život!!!
Ako dozvolimo da nas porobe onda bolje nismo ni
zaslužili.… See more
Like · Reply · 2w

Ivica Bojic

Kakva korona kakve vakcine. Sve je ovo dobro smišljeno,
još u prorocanstvu Tarabica je rečeno da ce doci do
masovnog uništenja biološki ratovi... da ce se ljudi
masovno vracati svojim ognjištima. Manipulišu ljudima
na oduzimanje novca, neces moći na po… See more
Like · Reply · 2w · Edited

Toda Lajić Đurđević

Ко може нека погледа документарни филм "Жиг зла"!
Гледала сам га прије 12 година можда и више. Све
ово је предвиђено много раније.
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Snezana Liptak

Ужас и пакао, ко преживи причаће
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Sladjana Krstić

Slažem se sa svakom Vašom reči.
Like · Reply · 2w

Jovanovic Srdjan

Batut je igrom slucaja u vlasnistvu neke Nemacke
farmaceutske firme? Ili gresim?
Like · Reply · 2w

3 Replies
Top fan

Predrag Skrbic

Свака част Деки. Још један у низу одличних текстова
Like · Reply · 2w

Rajilic Aleksandar

Sumrak čovečanstva
Like · Reply · 2w

Dragan Milosavljevic

To je udar na slobodu i pravo na sopstveni izbor to je
sprenanje naroda na prihvatanje djavola jer samo Bog
ostavio narodu slobodnu volju
Like · Reply · 2w

Marinko Milošević

Кад су ово урадили,шта очекивати?

Like · Reply · 2w

Кистаке Кекиста

Могу код мене на клековачу!!!
Like · Reply · 2w

Natasa Rizvic Ex Jovanovic

Eh.... kad se setim da je narod oduševljeno prihvatio
odlazak Kurza...
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Milos Petrovic

Dal da se pita Branko Kockica sta misli??
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Đuzi Ivanović

Like · Reply · 2w
Top fan

Vanja Jovica Radakovic

Deki odlican kao i uvijek, standardan
Like · Reply · 2w

Zoran Fodora

Ma treba im jebati mater svima silom oni kao brinu o
narodu bolesni fasisti...
Like · Reply · 2w

Milahim Berisha

Ko Ljiljek/

na grani Kurc

Like · Reply · 2w

Милован Остојић

Like · Reply · 3d

Milan Onufrija
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Zoran Djokic

Шта очекивати од земаља где је стваран нацизам?
Највеће светско зло се само притајило пар деценија и
кренуло заједно са јешама у тотално поробљавање и
проређивање народа. Владе свих земаља,сем пар,су
купљене,добиле задатак и уништиће сопствен народ.
Са… See more
Like · Reply · 2w

Ντράγκαν Τεοντοσίγιεβιτς

Do 1.februara Austrija će uveliko da gori. Nema od toga
ništa.
Like · Reply · 2w

Cristopher Bogner

У ХОЛАНДИЈИ СЕ СПРОВОДИ ПЛАНИРАНИ ХАОС
КАО УВОД У ПЕТУ ФАЗУ КОВИД ДИКТАТУРЕ.
http://istinomprotivlazi.info/component/k2/1736-drmike-yeadon-mi-smo-na-vratima-pakla-osmislili-su-6faza-priblizavamo-se-fazi-5-uspostave-kaosa-i-vojnogstanja-isto-tvrde-d… See more
ISTINOMPROTIVLAZI.INFO

Dr. Mike Yeadon: 'Mi smo na vratima
pakla. Osmislili su 6 faza.…
Like · Reply · 2w

Bilyana Vulin

Има у писању доста истинитих чињеница и о теме сам
управо јуче писала. Једино бих додала да је поред
осталог, рок остављен јер се тренутно ради и на
изменама закона како би овај поступак државе био и
легализован у потпуности.
Lik
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Sofija Grubac

Da li se iko zapitao zasto Austrija . Ocigledan atak na
pravoslavlje , samo u Becu zivi oko sto pedeset hiljada
Srba . Zato sto su Srbi narod od Hrista , najljepsi ,
najuspjesniji , ali i najopasniji . " Nase ce sjene hodati po
Becu , lutati po dvoru ,… See more
Like · Reply · 2w · Edited

Cristopher Bogner

http://istinomprotivlazi.info/.../1736-dr-mike-yeadon-mi...
ISTINOMPROTIVLAZI.INFO

Dr. Mike Yeadon: 'Mi smo na vratima
pakla. Osmislili su 6 faza.…
Like · Reply · 2w

Жарко Јекић

Аустрија и Немачка вазда земља нацистичка!
Like · Reply · 2w
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