
30. OBLETNICA OBELEŽEVANJA TOTALNE NESAMOSTOJNOSTI SLOVENIJE

Dne 25. 6. 2021 se je v Ljubljani odvijala manifestacija in obeležje imperialistične okupacije
vzhodne  Evrope  s  strani  Euro  Atlantske  mafije,  Vatikana  in  svetovne  NATO  agresije.
www.monarh.si/manifest.pdf 

Velja omeniti Milana Kučana kateri se je tega SLAVJA prav tako udeležil. Milan Kučan je na svoj
izredno nesramen in vsiljen način prisoten v vseh prvih vrstah, naj si bo za sestavljanje nove
Jugoslavije,  lažno vojno za Slovenijo,  vključevanju v Evropsko skupnost Slovenije,  z geslom
EVROPA ZDAJ,  priključevanju Slovenije v NATO, hkrati mu ni noben problem sedeti na dveh
stolčkih, na ruskem in ameriškim. Pred leti nas je Slovence hujskal proti cerkvi, po tolikih letih
razmisleka pa še sam sedi v cerkvi vedno v prvih vrstah. Obvlada najsodobnejše metode pranja
denarja, tudi Iranskega. Slovenijo je tako IZROPAL, da je vsaki 2 leti razglašen v SLOVENSKIH
NOVICAH – za SLOVENCA LETA.    

Njegov najtesnejši komunistični sodelavec Janez Janša, pogrebni minister Slovenije in grobar
slovenskega naroda, se je kmalu po tem IMPERIALISTIČNEM SLAVJU lotil preštevanja mrtvih v
Iranu,  še  iz  let  1988.  Morda  bo  odprl  v  Sloveniji  INFO  TOČKO,  kjer  se  bodo  lahko  turisti
seznanjali  s  števili  mrtvih  po svetu,  vendar ne ubitih  izpod rok ameriškega imperializma in
slovenskega komunističnega ustroja, kateremu dejansko pripada Janez Janša.
www.monarh.si/podtaknjeni.pdf 

Med tem ko je Janez Janša popolnoma ZADUŠIL slovenski turizem in gostinstvo, kot mnogi drugi
v  svetu  pod  virusno  taktirko  Billa  Gates-a,  se  je  polotil  uničiti  še  mojo  napredno  vizijo  o
ustvarjanju novih turističnih zmogljivosti v Sloveniji, kar je javnosti prestavila moja žena na
županskih volitvah leta 2014. www.predsednica.si/delo2014.htm 

Zlo  namerno  napačna  interpretacija  LEVIČARSKE  NAVLAKE  je  pognala  množice  volilcev  na
volišča, da so glasovali PROTI. Žal je miselni nivo SLOVENCA popolnoma BEDAST, torej še vedno
BUTALSKI. Glejte, pri tem referendumu se ni šlo za nobeno ogrožanje pitne vode temveč je
potekala bitka med komunističnimi prisvajanji zemljišč predvsem ob rekah in jezerih za gradnjo
KOMUNISTIČNIH VIL  in  njihovih postojank,  namesto tega da bi  se  gradile  nove kapacitete,
plaže, otroška igrišča, gostinski objekti in hoteli .... 

Nekateri  novinarji  so  očitali  Andreju  Vizjaku,  da  se  niti  malo  ni  potrudil,  da  bi  predstavil
nasprotni pomen tega komunističnega referenduma - PROTI, kar dokazuje in pomeni le eno, da
v Sloveniji obstaja le KOMUNISTIČNA TVORBA in desnice sploh ni! 

To  seveda  DOKAZUJE,  da  sva  jaz  in  moja  žena  Martina  -  KLJUČNA  NASPROTNIKA
komunističnemu  režimu  v  Sloveniji,  NATOVSKI  SVETOVNI  OKUPACIJI  vsega  sveta  in
VATIKANSKIM OKOSTENELIM NOROSTIM. www.monarh.si/cevh/zvezda.pdf 

Torej je na tem referendumu zmagala PROTI LJUDSKA komunistična iniciativa, katera hoče vsiliti
miselnost proti kapitalizma. www.youtube.com/watch?v=6OiZLZKiA6Y&t=1s 

Brez ustvarjalnega dela in brez kapitalskih vložkov, je vsak družbeni napredek NEMOGOČ!

Res pa je, da v Sloveniji ne obstajajo PRAVI PODJETNIKI in v tem smislu DESNIČARJI, predvsem
so podjetniki s komunističnimi pogledi, da pograbijo kar se da, na povsem korupcijske načine!

Torej SLOVENCI, začnite KONČNO pametneje razmišljati! Le zakaj naj bi imel človek GLAVO?

(se nadaljuje)

Boris Valenčič
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