
SLOVENEC, SI RES LE HLAPEC IN BUTALEC

V Sloveniji je nemogoče priti do kakršnih koli LEGALNO pridobljenih finančnih sredstev,
za ljudi, kateri se zavzemamo za dejanski napredek družbe na vseh področjih, pa tudi
ne za kulturne in humanitarne dejavnosti.

Za takšne preprečitve skrbi SOVA in „slovenska“ policija, extremni šizofreniki, kateri so
povsem zasebna lastnina močno zgrešene in topoumne politike, Milana Kučana, Zorana
Jankoviča, Janeza Janše in njihovih tolp.

Seveda le ti močno prizadeti topoumneži so se znašli sedaj v precepu imperialističnih
mogotcev in vladarjev. (ker jih ljubijo)

Vsi IMPERIALISTIČNI kolovodje, Evroatlantska mafija in Vatikan so povsem nesposobni
se  dejansko  soočiti  z  menoj  in  mojo  vizijo  sveta,  SEDEM  KRAKE  ZVEZDE.
www.monarh.si/cevh/zvezda.pdf 

Med menoj in slovenskim narodom so nasilno pretrgane vezi in odrešitvene poti, zaradi
tega ste vsi le lahek zločinski plen. Slovenija ni tako nikoli in nikdar postala samostojna
in neodvisna država. www.monarh.si/podtaknjeni.pdf 

Nikakor nočejo pred javnostjo sprejeti RESNICE tudi v današnjih dneh, da sem prav jaz
naredil prve in odločilne korake v smeri samostojnosti in neodvisnosti držav in narodov
vzhodnega bloka Evrope in Slovenije, kakor tudi vsega Balkana. Pred leti so to goreče
sprejemali in se le tega oprijemali. www.monarh.si/ch/index.html 

Evro  atlantska  mafija  pripravlja  vojno  z  Rusijo  in  Kitajsko,  zaradi  tega  še  kako
potrebujejo te topoumne „slovenske“ izprijence, da poleg vseh tekočih mafijskih opravil,
zvlečejo še preostale Balkance v njihov ZLOČINSKI KOTEL.

Tukaj  ni  nobene  milosti,  človekovih  pravic,  demokracije  in  vsa  leporečenja  so  le
prevarantska igra. www.youtube.com/watch?v=9EEWJqTUpcY 

Tudi številni znanstveniki iz področja medicine so že zbrali ogromno dokumentacije za
sodne procese glede zločinov proti človeštvu in resnice o Corona virusu, zločinci hočejo
človeku odvzeti njegov imunski sistem ter ga nadomestiti z umetnim, torej z vsiljenimi
cepivi, katere pa morajo ljudje prejemati vsakih 6 mesecev. Seveda vmes se bodo kar
naprej  pojavljale  nove in  nove mutacije  virusov.  Na ta  način  bodo pobili  precejšnje
število ljudi po vsem svetu, pobrali ogromna finančna sredstva in tudi skrajšali ljudem
življensko dobo. Vse življenje boste delali, ko boste odšli v penzijo, pa vas bo kmalu
pobralo.

Ni  naključje,  da je  Bill  Gates  povsem nedotakljiva oseba v Švici  in  operira  z  vsemi
državami, s katerimi je uspel, podpisati državne pogodbe o navedenih zločinskih poslih.
Tudi Slovenija z Janezom Janšo in ostalimi komunističnimi veljaki, je močno vpeta v to
zločinsko igro.

Jaz se nisem ukvarjal samo s političnimi ter narodnostmi vprašanji, močno sem deloval
tudi na informacijskih sistemih in z njimi oral ledino. Uveljavljal sem odprte interaktivne
medije VTX itd.. Ker pa nisem imel časa se sam ukvarjati na vseh različnih projektih,
sem vključeval v moje raznoliko delo tudi druge ljudi, kateri pa so vsi po vrsti podlegli
slovenskim in imperialističnim zločincem. 

http://www.youtube.com/watch?v=9EEWJqTUpcY
http://www.monarh.si/ch/index.html
http://www.monarh.si/podtaknjeni.pdf
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Tako sem vključil v svoje delo tudi Mitjo Trampuža in spoznal njegovega brata Andreja
Trampuža,  kateri  vas sedaj  prepričuje,  da se morate čim prej  cepiti.  HLAPEC BILLA
GATESA in izdajalec Slovenije.

V letih 90 sem ustvarjal projekt VIDEOTEKS MARKETING ZDRUŽENE SLOVENIJE, pa me
je Mitja Trampuž izdal. Takrat je ta Mitja Trampuž postal tudi izdajalec vse Slovenije,
prodal  pa  se  je  Telekomu,  kateri  so  mu ponudili  eskluzivo  za  postavitve  HOT LINE
omrežja za seksulane pogovore in ustanovili so podjetje ZASLON TELEKOM. Kakšne vse
zločine so izvajali  takrat SP PTT, Telekom, Ljubljanska banka in Zaslon Telekom sem
nekaj  že  opisoval  in  vam  predstavim  še  kdaj  drugič.  V  glavnem  so  bili  povsem
podkupljeni s strani Microsofta, torej Billa Gates-a.

Kmalu za tem sem se jaz pričel  ukvarjati  z LINUX sistemi in moje novo podjetje je
pričelo tvoriti poslovne programe za LINUX sisteme. Seveda, če nebi bili „SLOVENCI“
kategorični izdajalci in hlapci, se tudi vsa slovenska ministrstva nebi dala podkupiti Billu
Gatesu. Še najbolj se je dal podkupiti Janez Janša. Tudi moj brat, Damjan Valenčič me
je zaradi tega izdal ko je „slovenski“ policiji ukradel dokument, kateri je potrjeval, da je
„čudežni“ deček Domen Zavrl prejel 1.000.000,00 USA dolarjev od direktorja ameriške
CIA.  Domen Zavrl je bil takrat uradno svetovalec vlade Janeza Janše. 

No  jaz  sem se imperialističnim interesom ves  čas  močno  upiral,  tako  mi  je  uspelo
preprečiti, da bi Kitajci podpisali velikansko pogodbo z Microsoftom, saj sem ves čas
Kitajce in ves svet opozarjal na vohunske programe Microsofta. Prisluhnili  so mi tudi
Francozi  in mesto Munchen, ter  slovenska sodišča, kateri  so pričeli  uporabljati  Linux
sisteme. Pred časom pa sem opazil še, da  italijanska policija uporablja Linux sisteme.
www.monarh.si/linux.htm 

Bill Gates je že v tistih časih patentiral v Ameriki prenos podatkov po človeškem telesu.
Prodajal vam je sisteme Windows, hkrati proti virusne programe. 

Danes Bill Gates počne enako, izumil je Corona viruse ter jih razširil po vsem svetu,
prodaja pa vam cepiva in G5 omrežje, “bebčki“ - BUTALCI na dosegu TIPK!

Ja, tablet s katerimi bi se SLOVENCI spametovali - kot kaže, Bill Frankenstein še dolgo
ne bo ponudil na tržišče... kdo ve???  

KAJ PA SLOVENSKI MEDIJI IN NOVINARJI: HA HA HA HA HA HA, prav tako le „slovenski“
izdajalci!

BERITE: www.predsednica.si  www.zml.si  www.monarh.si 

Boris Valenčič, 1. slovenski KRALJ, doktor okultnih znanosti 
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