GEIS
Cosc Domhanda ar Micheal McGrath agus a comhphairteach.
/|\ An Comhairle Beannaithe na Críonna Ord na Druithe. OCCTD
Is teachtaireacht é seo do na fíor Draoithe agus dóibh súid a bhfuil ag
iarraidh beith ina fíor Druí.
Is rabhadh é seo faoi Micheal McGrath ó Cill Chainnigh, Éire, a téinn i ríocht mar Druí.
Brionnaigh sé cháilíocht ar féin, ansin rinne sé a cás níos dearóil tríd an teideal 'Ard Druí de Teamhair, Cill Chainnigh, Mumhan, Éire agus an Domhain' a glachadh dó féin. Caithfidh aon
Druí ionraic seachain an fear seo, agus a cairde.
Ní thugann Micheal McGrath fírinne, meas agus dúthracht ar ár roghadh slí beatha. Is NuaNaitsíoch saoltacht é McGrath a bhfuil suaithemheonach go doimhin mar a léiríonn sé tríd a
cumarsáid aibheiseach, drochmheas madrúil agus sotalach do gach rud a bhfuil beannaithe.
Beidh aon fíor Druí a mbíonn in aon comhluadar le Micheal McGrath i mbaol contúirt. Is rudaí
gránna iad focail agus gníomhaíochtaí McGrath. Tá sé tar éis ionsaí a dhéanamh ar ainmneacha
fíor Droithe Ceilteach arís is arís eile, Draoithe a beir barr ar aon rud a mbeidh McGrath nó a
chairde in an aimsú.
Tá fios againn go bhfuil Gina McGarry agus Melvyn Lloyd (i comhaltas foirmúil le McGrath) ag
dheanamh iarracht na daoine nach bhfuil abalta idirdhealú an cóntúirt a bhfuil ann le beith
comhpháirteach lena leathmheabhrach diabhalach seo a chuir ar bhealach an aimhleasa.
Is rud greannmhar é go bhfuil Gina McGarry tar éis an teideal "Banríon Faery Ard Druí Teamhair"
a ghlachadh, le "ceadúnas" ón faisisteach síocóiseach seo. Tá Mel Lloyd ag obair mar leas-druí
le haghaidh McGrath, agus anois tá sé ag iarraidh eagrú Ord Druí Eorpach - ach beidh rud mar
seo cruithithe ar bloc bréigeach ar bunchlochanna broinnaithe agus ní áit sábháilte é le haghaidh
aon fíor Druí.
In ainneoin go bhfuil na daoine seo greannmhar duinn, beidh sé críonna do gach duine má
déanann siad neamhaird agus seachain siad na daoine galrach seo. Beidh daoine cosúil le seo
inar measc i gconaí, ag dhéanamh éilimh ar téideal agus stadús, ag iarriadh a féineacht a ardú,
beidh siad ag truaillú an straith fíor eolas le haghaidh daoine dílis agus fiúntach.

Níl siad uainn.
Ní beidh siad inar measc.
As seo amach thugann muid tacaíocht agus cuireann muid chun cinn an "Cosc Domhanda
Idirlíon ar Micheal McGrath - DruidEire@cablenet.ie". Tóg a hainm ó do leathnach nascanna, cuir
cosc ar a riomh phoisteana agus ná lig le haghaidh aon cumarsáide le Micheal McGrath, Gina
McGarry nó Mel Llyod.
Tá muid ag glaoigh ar aon fíor Druí agus ar na daoine a bhfuil ag iarraidh beith mar fíor Druí chun
cabhrú leis an leigheasú a bhfuil ag taisteal uaidh McGrath, bh'feidir go cabhróidh sé le féineacht
Gina McGarry agus beidh fios ag Mel Lloyd go aithnítear é mar camastaíl ríomh a téinn sé ag tóir
ar cáil domhanda. Chuir ar aghaidh an "Cosc Domhanda Idirlíon ar Micheal McGrath DruidEire@cablenet.ie" le do thoil, go dtí gach grupa a bhfuil aithne agat air leis an intinn chun
coméid sábháilte gach Druí.

Leis an Solas de Fírinne

