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Importantíssim i urgent que corri per tot Catalunya
Hem detectat una altra trampa espanyola per matar la independència per referèndum acordat pel
2019. Són les "instruccions" per no dur símbols independentistes l'1-O i per fer cues ordenades
per a les fotos. És a dir, preparar-nos per a un altre 9N que no porti la independència. Cal
reaccionar.
Han començat a córrer unes instruccions anònimes per fer cues ordenades l’1-O i per anar sense
símbols independentistes.
Fins aquí podíem arribar! Ja ni dissimulen que l'1-O es només una pantomima per "forçar" la
intervenció internacional per fer un "referèndum pactat a l'escocesa" al 2019... que no podrem
guanyar. Perquè només una DUI sense referèndum previ porta a la independència.
A Escòcia els van robar el referèndum del 2014 traïts pels seus SNP i mitjans independentistes,
com explicarem en les properes setmanes a tot Catalunya.
El primer que va indicar la tupinada a Escòcia es que tothom va anar a votar amb símbols
independentistes i en canvi va guanyar el NO, cosa impossible.
Per això ara han canviat el missatge a "Democràcia" i a "Volem votar", i no “Independència!”,
per robar-nos-la amb la complicitat da la direcció de l'ANC i d’Òmnium!!!
I ara ens diuen que amaguem el nostre independentisme!!! Així quan al final ens robin la
independència per referèndum al 2019, tot quadrarà ja que diran que “Volien votar, no la
independència”, i a l'arxiu tindran imatges sense estelades del diumenge per reforçar-ho.
Ni cas als missatges fets córrer per les clavegueres de l'estat.Tothom a votar amb estelades i
samarretes indepes, i res de samarretes blanques per ocultar-lo!
Que el món sàpiga que volem la independència, i no referèndums trampa per perdre-la!!!
Que corri siusplau. Espanya te desenes de milers de perfils falsos infiltrats a l'independentisme
que faran córrer aquesta intoxicació.
Cal que els parem els peus.
Estem guanyant i guanyarem!
Visca Catalunya Lliure!
David Raventos Gaset
Radio Hadrian
Resistencia Independentista Catalana
Sant Andreu de Palomar 29 de setembre de 2017
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Versió en català

1.Hadrian radio week1 Catalonian version https://www.youtube.com/watch?v=sIz1u2nFxZs&t=1252s
El meu segrest i tortura, i l'assassinat de Na Muriel Casals.
2.Hadrian radio week 2 Catalonian version
https://www.youtube.com/watch?v=xlOsrVgDA5M&t=213s
3.Hadrian radio week 3 Catalonian version https://www.youtube.com/watch?v=z2TVwq5fSH4&t=201s
Desmuntant Puigdemont. Puigdemont ajudat a arribar al poder - La teoria de la conspiració – Hipercor Referèndum, eines de distracció massiva per impedir la independència i que sembli un accident
4.Hadrian radio week 4 Catalonian version
https://www.youtube.com/watch?v=QIFKvZ_ApU8
Leo Strauss o com es menteix a tot el mon per sistema. Les 25 regles de la desinformació per impedir la
que la veritat arribi al poble. Desmuntant Junqueras: la invenció del personatge Oriol Junqueras. El frau
electoral -tupinada- al referèndum escocès.
5.Hadrian radio week 5 Catalonian version
https://www.youtube.com/watch?v=DSHFevOnnwg&feature=youtu.be
Com ens manipulen. La conducta grupal d'Asch. La destrucció organitzada del PDECAT. Qui es Joan
Vives i Solervicens? Actualitat i canvis al govern català.
6.Hadrian radio week 6 Catalonian version
https://www.youtube.com/watch?v=hZS0l9qHgsI
Draps bruts de Joan Carles I. Paternitat de Dalí. 11M: atemptat de falsa bandera a Madrid al 2004.
Desmuntant Podemos: Entendre la reunió Iglesias-Junqueras entenent que Iglesias i Podemos es un
projecte de la CIA. Falses plataformes. Desmuntant Roures. Desmuntant els Borbons. El pla d’Espanya
després de l'1 d'Octubre. Dimissions i actualitat del procés.
7.Hadrian radio week 7 Catalonian version Https://www.youtube.com/watch?v=2qDz7pWtlDU&t=7s
Desmuntant Ada Colau
8.Hadrian radio week 8 Catalonian version
https://www.youtube.com/watch?v=4RKDN6lju1U&feature=youtu.be
La actualitat del procés que no es pot sentir a Catalunya - Desmuntar wikileaks, que es un invent dels
serveis secrets occidentals: “L’aparició de Julian Assange en l'atac de falsa bandera de Barcelona fa
imprescindible que tothom escolti el capítol 8 on desmuntem Wikileaks”.
9. Hadrian radio week 9 Catalonian version
https://www.youtube.com/watch?v=ysUxPpwWssw
L'atemptat de falsa bandera de Barcelona.
10.Hadrian radio week 10 Catalonian version
https://www.youtube.com/watch?v=Q9_BAVRdBS0
L'atac de falsa bandera a Barcelona que ningú explicarà. La manifestació. Les incongruències de la versió
oficial. Les coincidències de l’atac a Barcelona amb altres falses banderes. L'editorial de Vilaweb per
encobrir l'atac de falsa bandera.
11.Hadrian radio week 11 Catalonian version
https://www.youtube.com/watch?v=E_vh1A-hHzA
Desmuntant l'atac de falsa bandera de Barcelona (ja començat a fer als 9 i 10)
12.Hadrian radio week 12 Catalonian version 170910 1:00:33
https://www.youtube.com/watch?v=Tuimp7Umc4I&feature=share&app=desktop
Referèndum o declaració unilateral d’independència? La veritat sobre l'11M i l’11S. Infiltració dels
polítics a Catalunya. La veritat del 9N, 27S i 1O. L'atac de falsa bandera del 17A a Barcelona.
13. Hadrian radio week 13 Catalonian version 170917 1:00:40
https://www.youtube.com/watch?v=KOfYZsdbWS8
Expliquem el pla de Trump-Rajoy-Puigdemont-Wikileaks-Sturgeon-Junqueras-Le Monde-Finantial
Times-Goldman Sachs-Colau-Sánchez-Vives-Arqué per matar la independència retardant el referèndum
al 2018 o 2019. I les mentides de Puigdemont al missatge de la Diada. I el paper dels espies Joan Vives i
Anna Arqué. I que Wikileaks vol el referèndum perquè no vol la independència de Catalunya. També m
l’atemptat de bandera falsa a Barcelona, Cambrils i Alcanar per justificar el retard del referèndum. L'únic
programa que explica que Espanya va fer l'atac a Barcelona i quin és el pla per matar la independència.
14. Hadrian radio week 14 Catalonian version
Necessitem 10.000 líders per la independència, que ara estan a les bases. Serrat o Llach: amb cervell i
controlant les emocions, qui fa més mal a Catalunya? El món vol matar la independència per referèndum
com via democràtica. Resum de l’engany del procés des del 2009. Com farem la independència?

