
Martina Valenčič, Nova Gorica – Slovenija  tel.: 00386 40 785 881
za uredništvo: SLOVENSKE NOVICE

Škoda za medije in novinarje je ta, da se še kar naprej hočete opirati na totalitarne oblike in
podlage za vaše delovanje in obveščanje javnosti. 

Povsem razumljivo je, da imate še takšne bralce kateri hlastajo le po izprijenih mislih, vendar
kot rečeno je to daljna preteklost in je povsem neprimerna za današnje dni, še posebej ne zato,
ker  je  politika  povsem izprijena in  široko pasovno okužena z  ekstremnim gangsterizmom v
Sloveniji in v svetu. 

V tako negativnem stanju  so  ostala  tudi  verstva,  še  posebej  Vatikan in  muslimani.  Iz  tako
zblojenega svetovnega utripa res ne boste napredovali, razen po receptu Billa Gatesa, da je pač
potrebno pobiti ¾ sveta. Bo potem le s krvjo, kar tako resnično prišlo do napredka?

Poglejte si naš video: www.monarh.cc/video.htm 

Predlagam vam genetsko preobrazbo samega sebe.

Tudi midva z mojim možem Borisom Valenčičem sva v letu 2011 uporabila enako taktiko, katero
vi  še kar  naprej  uporabljate.  V  javnost  sva plasirala  moje  znane fotografije  in  tako prebila
medijsko cenzuro v Sloveniji za doseganje popularnosti, hkrati sva uspela plasirati v medije tudi
številne najine izredno pozitivne ideje in pobude. To medijsko cenzuro je v Sloveniji  uvedel
ekstremni diktator Milan Kučan, kateri je tudi hudo prisoten v zločinih po svetu in v Sloveniji. Ta
isti Milan Kučan, kateri je seveda v vašem mediju SLOVENSKE NOVICE vsaki 2 leti objavljen kot
Slovenec leta, čeprav sploh dejansko ni na noben način pripadnik Slovenije.
Berite: www.monarh.si/podtaknjeni.pdf 

V času brutalno režiranega sojenja nama z Borisom na okrajnem sodišču v zvezi zadeve: 
www.predsednica.si/kronika/ot/s-25-5-2018.pdf 
www.predsednica.si/kronika/visjesodiscesodba.pdf 
bi prav vi lahko spoznali vašo zmoto, oz. se za vaše izkazane zlo namernosti nama opravičili.
Tega niste naredili, v tem današnjem članku iz dne 5.8.2021  pa še kar naprej poneumljate vaše
bralce. 

Torej vam je cilj še v zadnjem dahu izkoristiti ta kontigent butalskih potrošnikov? 

Vaš sorodni časopis DELO, se je do mene že v letu 2014, ob priliki županskih volitev v Ljubljani,
obnašal precej bolj spoštljivo. www.predsednica.si/delo2014.htm 

To mojo takrat predstavljeno idejo, so sedaj UKRADLI meni SDS, Janez Janša in Andrej Vizjak,
levičarska politika je nahujskala VOLILCE da so pred kratkim odšli na REFERENDUM in glasovali
PROTI. SDS in Andrej Vizjak se sploh niso potrudili, da bi ljudje glasovali ZA. To jim očitajo tudi
znani  novinarji.  Torej  jim  je  bil  končni  cilj  le  to,  da  tako  pomembno  mojo  iniciativo  z
referendumom ovržejo. To je hkrati dokaz, da v Sloveniji PRAVA DESNICA sploh ne obstaja, da
je  vsa  vidna politika  sestavljena le  iz  levičarstva.  V tej  moji  iniciativi  sploh  ni  bila  nikakor
ogrožena pitna voda,  predstavljena je bila  le velika možnost splošnega napredka in razvoja
turizma v Ljubljani in Sloveniji. 

Še naprej bo torej tako, da bodo obale in bregove izkoriščali komunisti za gradnjo svojih vil in
dvorcev, od katerih pa Slovenci ne bomo imeli prav nobene koristi. 

Torej,  namesto,  da bi  moji  družini  izplačali  odškodnino za izvršene zločine nad nami,  denar
trošite za referendume proti mojim izredno pozitivnim programskim usmeritvam in idejam.

Berite: www.zml.si  www.predsednica.si/kronika.htm 
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