
LAŽNI,  VSILJENI  IN  PODTAKNJENI  HEROJI  SLOVENIJI  S  STRANI  MILANA  KUČANA;  JANEZ
JANŠA, IGOR BAVČAR IN CELOTNA NJIHOVA GANGSTERSKA TOLPA. 

 www.monarh.si/podtaknjeni.pdf  HIMNA: www.youtube.com/watch?v=ZplPSbaAreg 

Od leta 1988, 25. maja, do danes se je zgodilo res ogromno negativnih zadev na področju
politike in gospodarstva v Sloveniji in v svetu, dobrega pa zelo malo ali tudi ničesar.

Prav tega dne, 25 maja 1988 sem v Švici v Ženevi razširil po vseh diplomatskih predstavništvih
in  na  ZDRUŽENE  NARODE  ZA  ČLOVEŠKE  PRAVICE,  mojo  VLOGO  ZA  POLITIČNI  AZIL.
www.monarh.si/ch/gech.pdf 

Pridobitev političnega azila ni bil glavni cilj, temveč je bil to način kako svet obvestiti kaj se
dejansko dogaja v Sloveniji, kako smo Slovenci uničevani, poniževani in podvrženi komunistično
srbskemu  genocidu  nad  nami,  hotel  sem  odločilno  prispevati  h  globalnim  spremembam  v
celotnem svetu, še posebej spremembam v svetu komunizma. 
www.monarh.si/cevh/zvezda.htm 

Glavni  problem  v  tistih  hudih  časih  je  bila  prepoved  javnega  izražanje,  svoboda  govora,
ukinjanje slovenskega jezika ter izrazito vsiljevanje SRBŠČINE, naklepno preseljevanje ljudi iz
Bosne in Srbije v Slovenijo.

S tem dejanjem, VLOGA ZA POLITIČNI AZIL V ŠVICI 25. maja 1988, sem uspešno promoviral
slovenski  problem,  problem vzhodne  Evrope,  katera  je  bila  okupirana  z  rusko  vojsko,  vse
nacionalne države so do tedaj izgubile svoj pomen, enako kot Slovenija v Jugoslaviji. Hitro se je
pričelo premikati v pozitivno smer in Rusi so razpustili sovjetsko zvezo, da bi tako vse te države
postale ponovno samostojne. Enako se je zgodilo z vzhodno Nemčijo, padel je še berlinski zid. 

www.youtube.com/watch?v=9EEWJqTUpcY&feature=youtu.be 

Američanom, Natu, CIA-ji in vsej zahodni Evropi kaj takega ni nikoli uspelo rešiti in narediti, niti
v sanjah ne.

Po  vsem  svetu  je  pričelo  prevladovati  demokratično  vzdušje,  končno  se  bodo  velike  sile
prijateljsko povezale in pričele tvoriti lepši in boljši svet. Tudi Kitajska se je pridružila takšnemu
novemu razpoloženju. Po dolgih letih trdega komunizma, naenkrat pozitivne spremembe. Pričeli
so dopuščati svobodno združevanje ljudi na Trgu nebeškega miru več mesecev.

Ta val svetovne demokratičnosti je prispel tudi v Južno afriško republiko in razpustili so njihov
apartheid, rasnega razlikovanja.

Američanom, NATU, CIA-ji, zahodni Evropi, Vatikanu in svetovnim magnatom pa se je naenkrat
popolnoma zavrtelo v njihovih zločinskih glavah in pričele so se jim svetiti  njihove zločinsko
zverinske oči. 

Namesto tega, da bi pomagali vsem državam vzhodne Evrope k napredovanju v političnem in
gospodarskem smislu, so pričeli s hujskanjem proti Rusom in postavljanjem svojih zločinskih
LIDERJEV,  kateri  so  bili  le  plačanci,  da  so  namesto  vseh  pozitivnih  in  lastnih  interesov
posameznih  držav,  uvajali  ameriške,  NATOvske,  CIAške,  evropske  in  Vatikanske  podlo
ekstremne  interese. Le kdor se je postavil proti takšni zahodni agresiji in hotel iti po pravi poti,
so ga takoj označili, da je ruski agitator in njihov agent. Kar naenkrat se je pričela splošna in
povsem neupravičena gonja proti Rusom in proti Kitajcem. Na Trgu nebeškega miru je ameriška
CIA uspela nahujskati kitajske študente, naj sedaj, ko so jim oblasti dovolile demonstrirati in
omogočile svobodo govora, zahtevajo še glave in poboje kitajskih oblastnikov. No in to se je
končalo tako, da so iz mirnih nastale agresivne demonstracije ter zatrte z vojsko. Amerika,
Evropa in Vatikan so zmožni le povzročanja in izvajanje klanja in nič drugega, le to je njihov
pravi obraz civiliziranega sveta.

http://www.youtube.com/watch?v=9EEWJqTUpcY&feature=youtu.be
http://www.monarh.si/cevh/zvezda.htm
http://www.monarh.si/ch/gech.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=ZplPSbaAreg
http://www.monarh.si/podtaknjeni.pdf?fbclid=IwAR2cJPhslFAI5JzPWjR8CuthU2hE3l9jtEwcE2G1R8qH1G0a8PWvumcwqo4


Po 31. maju 1988 sem se takoj pričel boriti še proti širitvi in okupaciji NATO, kar je bilo meni že
takrat na vidiku, saj so me švicarske oblasti prav 31. maja 1988 napotile na tajno postojanko
CIAe blizu Ženeve, nevidno in močno zastraženo, za katero so vedeli le redki v Švici. Tam so mi
ponudili le to, da lahko z letalom takoj odpotujem v Ameriko. Seveda nisem jaz kar tako od
„včeraj“ in jim tudi nasedel nisem. Postaviti so mi hoteli bombo v PAN AMERICAN in adijo Boris,
v prafaktorje. Krivi za ta bombni atentat bi bili seveda Srbi.

Prav tega dne, 31. maja 1988 so s pomočjo dvojnih agentov Janeza Janše in Igorja Bavčarja
podtaknili JNA tezo o nekem tajnem vojaškem dokumentu JNA, katerega nikoli ni bilo. Bila pa je
le  moja VLOGA ZA POLITIČNI AZIL V ŠVICI. Tudi  Bavčar  je  v vseh medijih  razlagal,  da ni
nobenega tajnega vojaškega dokumenta, da gre le za politični proces.

Jaz se nisem mogel kar vrniti v Slovenijo, ker bi me UDBA takoj pospravila, nekaj časa sem se
še  skrival  po  Švici  in  Italiji,  v  Milanu  pred  Švicarskim konzulatom,  kjer  sem bi  predhodno
najavljen, so me že pričakovale Brigade Rose, z brzostrelkami in takoj sem to uvidel ter izginil s
tega prizorišča. Karabinerji so tam ujeli te 4 brigadiste in niso vedeli kaj hočejo izvesti, lahko da
so vedeli, toda v javnost niso dali nobenih informacij, to sem izvedel šele v Viterbu na TV.

Na srednjem valu sem poslušal radio Slovenija in tako tudi izvedel vse kaj se dogaja. Po telefonu
sem klical  v  Italiji  jugoslovansko ambasado v  Rim ter  zahteval  izpustitev  četverice  JBTZ iz
vojaškega zapora. Najprej so močno ponoreli, zatem so se še ohladili, se med seboj pogovorili in
ko sem klical ponovno, so mi zagotovili, da jih bodo iz zapora izpustili, v kolikor se vrnem v
Slovenijo. 

Preko mojega odvetnika Tomaža Hribarja sem poizkušal izvedeti, če se lahko vrnem v Slovenijo.
Rekel mi je naj ga pokličem zvečer in ko sem ga, mi je njegova žena v jokanju razložila, da je
povsem negiben, torej zastrupljen in paraliziran. Jasno, zastrupila ga je CIA, le za silo pa je bil
pozdravljen kasneje v Italiji. Evo vam CIAške demokracije.

Kaj sem hotel, odšel sem še za 6 mesecev v Avstrijo in tam tudi zahteval politični azil.

Ko sem se vrnil v Slovenijo pa je Igor Bavčar spremenil svojo „glasbo“ tako, da je pričel lažno
trobiti o nekem tajnem vojaškem dokumentu. Vse te njegove laži boste našli v tedanjih medijih,
kateri so se o tej zadevi razpisovali.

Na  tem  mojem  projektu  svetovne  preobrazbe  in  osamosvajanja  Slovenije  sem  moral  biti
vsestransko premišljen in previden. Zato sem se začel pojavljati  tudi s tezo; OSVOBODILNA
FRONTA KRALJEVINE SLOVENIJE, tega Kučana sem hvalil, da drži z nami Slovenci na poti k
odcepitvi Slovenije od Jugoslavije, da pa ga drugi partijci iz Jugoslavije silijo v jugoslovansko
skupnost.  Kučan je tako namišljeno vlogo navidezno tudi sprejemal in le čakal v zasedi, na
njegovih 5 minut. 

Moja VLOGA ZA POLITIČNI AZIL V ŠVICI je v tedanjih časih imela izredno hud zgodovinski naboj
ter potencial, vplivala je na številne Slovence, da so se pričeli svobodno izražati ter združevati,
kar je bil edini porok na poti demokratizacije Slovenije, kakor tudi vse Jugoslavije. 

To novo in spremenjeno stanje ni bilo v skladu s komunistično doktrino Milana Kučana, kakor
tudi  odcepitev  Slovenije  od  Jugoslavije.  Vse ostale  vzhodno evropske države so  imele  edini
problem, da so bile vključene v sovjetsko zvezo, komunizem pa jim ni delal nobenih težav, ker je
v trenutku izpuhtel, tudi v Romuniji. 

V Sloveniji so obstali tvorci komunistične države, sami sebe so razdelili na levico in navidezno
desnico, takšno lažno desnico je zastopal in predstavljal komunist in nosilec Titove štafete Janez
Janša. 

Komunistično  utrdbo  Slovenije  je  hudo  močno  motila  prisotnost  moje  nove  vizije  sveta  in
Slovenije, temu dejstvu se ni bilo več mogoče izogniti, zato so Milan Kučan in njegova tolpa
pričeli razmišljati kaj storiti, še posebej zato, ker se jim je vidno in vztrajno rušila  jugoslovanska



skupnost.

Najprej so mi podtaknili Mitjo Kunstlja, da so se mi tako dejansko približali. Mitja Kunstelj se je
ponudil, da bi mi pomagal v komercialnem smislu, kako priti do financ, vendar se to ni zgodilo,
finance sem moral preskrbeti le jaz osebno.

Mitja  Kunstelj  je  zlahka  obvladoval  relacije  z  Milanom  Kučanom,  Janezom  Slaparjem,  s
teritorialno obrambo, prav tako z JNA in slovensko policijo. Povsod je bil kot doma. Preselil pa se
je stanovati kar na sedež moje stranke SZSD. 

Kar  precej  se  je  vrtel  tudi  okoli  Ivana Krambergerja.  Resnično sumim,  da je  Krambergerja
pospravil prav Mitja Kunstelj. Moj res dober prijatelj, novinar Srečko Logar je raziskoval uboj
Krambergerja, vendar je le ta moral izginiti iz tega prizorišča, saj je povsem zagotovo uspel
razvozlati uganko.

Milanu Kučanu ni ostajalo nič drugega, kot da nadaljuje svojo klovnsko igrico o demokraciji, do
takrat, ko naj bi znova le pokazal svoje krvoločno zobovje. 

Milan Kučan je obvladoval vse klovnske intrige; hoditi je pričel v cerkev, izdajal je revijo EVROPA
ZDAJ, ni pozabil niti ohranjevati konflikta z navidezno desnico Janeza Janšo. Tudi bistveno ni
vplival proti vključitvi Slovenije v NATO. Skratka, hotel se je pokazati, da je kar priden „fantek“.

Strogo in zahrbtno pa je uničeval vse nas prave demokrate in uvajal proti meni strogo cenzuro
medijev. Takšno početje Milana Kučana podpira tudi Vatikan, CIA, NATO, Amerika in Evropa, da
nebi prišel v ospredje jaz s svojo povsem novo vizijo sveta, kajti okostenela vatikanska religija
ne ponuja državam njihove samostojnosti, niti ne povzdiguje ustvarjalnosti in osebnosti človeka,
prav tako moja vizija sveta ni v skladu z imperialističnimi cilji Evrope in Amerike. Torej vsi ti
zunanji  imperialistični  dejavniki  močno  podpirajo  Kučanovo  komunistično  utrdbo,  edino  še
obstoječo v celotni Evropi.
www.monarh.si/cevh/zvezda.htm 

Milana Kučana je ta moja nova vizija sveta tako močno motila, da je prav on osebno organiziral
VOJNO ZA SLOVENIJO, 10 dnevno lažno „puškarjenje“, da bi na ta način pridobili novo obeležje
na katero bi se poleg 2. svetovne vojne sklicevali lažni odrešitelji za zasluge za narod, Janez
Janša in Igor Bavčar. Še Zoran Jankovič se je javnosti hvalil, da sta on in Kučan bila glavna
akterja za osamosvojitev Slovenije. Kučanov pravi cilj je bilo nadalje to pričeto vojno v Sloveniji
razširiti na celotno področje Jugoslavije, da se na ta način pobije čim večje število sovražnikov
Jugoslavije in da v Slovenijo pribeži čim večje število beguncev, volilcev kateri bodo v vsakem
primeru preglasili nas avtohtone prebivalce Slovenije. Prav zaradi tega so v Haagu v zaporu ubili
Slobodana Miloševiča, da nebi končno povedal resnice, kdo je Milan Kučan - pravi in idejni vodja
balkanske veliko srbske vojne in izvedbo genocidov v Bosni.
Kučanova „nova“ religija: www.monarh.si/newage/index.htm 

Vsi kateri se radi široko ustite s tem 10 dnevnim Kučanovim puškarjenjem, vam v obraz lahko
povem, da ste le Kučanovi PEZDETJE.

Kučan je podtaknil Janezu Janši in Igorju Bavčarju še prodajo lahkega orožja, katerega je JNA v
velikih količinah namerno pustila v Sloveniji, le tako se je širša vojna na teritoriju Jugoslavije
sploh lahko nadaljevala. Kučan tako ni nič kriv, vsega so krivi drugi.

1. žrtev te Jugoslovanske vojne sem bil prav jaz, namreč Mitja Kunstelj me je v nogo ustrelil pod
mizo, kar na sedežu stranke SZSD.

Kučan je Kunstlja podtaknil meni prav zato, da bi izničil pomen stranke SZSD in ga obrnil v
nasprotno smer, torej, da jaz organiziram vojaške napade na kasarne v Ljubljani in Sloveniji.
Kriminalistična policija pod vodstvom Vasje Plemlja, pa so celo prišli do mene na sedež stranke,
me povabili  na  neko degustacijo  na policijsko  postajo  Vič  in  mi  vsiljevali,  naj  grem še  jaz
prodajat orožje na Hrvaško in v Bosno. 

http://www.monarh.si/newage/index.htm
http://www.monarh.si/cevh/zvezda.htm


Kot sem to že večkrat predstavil je Mitja Kunstelj še z enim mojim članom stranke, z lahkoto
napadal in zavzemal JNA kasarne, vse pa je bilo že v naprej dogovorjeno med Kučanom in JNA.
Tudi vojaško policijo JNA na Prulah v Ljubljani, so zavzeli na enak način.

Mitja Kunstelj je večkrat prihajal močno oborožen na sedež stranke SZSD in mi razlagal kaj vse
se dogaja. Kunstelj je tudi organiziral prevoze in prodajo orožja za Janšo in Bavčarja. Denar je
pobasal še Kunstelj, cca 4.000.000,00 DEM.

Jaz sem bil vedno proti temu, da se z vojnimi sredstvi rešujejo te zadeve, saj je bila odcepitev
Slovenije v novo nastalih okoliščinah povsem realna. 

Zaradi takšnih mojih besed in misli,  so me na Radiju Slovenija v tedanjih časih razglasili za
izdajalca, v današnjih časih pa je bilo mogoče zaslediti v nekaterih medijih, da  naj bi jaz zrušil
Jugoslavijo z različnimi diverzantskimi akcijami. 
 
Vsi mediji v Sloveniji so pod režimsko komunistično veliko srbsko upravo in poročajo le to kar
zahteva Milan Kučan. 

Po 25. maju 1988, se je pričela taliti medijska komunistična cenzura, kmalu zatem pa jo je Milan
Kučan na zahrbten način ponovno uvedel. 

V tem vmesnem času so mediji le nekaj malega napisali tudi o meni.
www.monarh.si/mediji/index.htm  
www.monarh.si/mediji/novice/stran-1.jpg    
www.monarh.si/mediji/novice/stran-2.jpg 

Dolga leta sem v zasedi čakal Milana Kučana, da bo ponovno pričel sestavljati Jugoslavijo. No, to
je resnično tudi intenzivno pričel,  glavna akterja sta Milan Kučan in njegov pomočnik Zoran
Jankovič. 

Jaz nisem stal križem rok, udaril sem po Milanu Kučanu in Zoranu Jankoviču. Obdelal sem ju
tako,  da nista  te  teže  mojega  napada  več  zmogla  prenesti,  zato  je  Kučan takoj  odstavil  s
položaja  1.  ministra  Marjana  Šarca,  na  njegovo  mesto  pa  postavil  ponovno  svojega
komunističnega pajdaša Janeza Janšo. Organiziral je še protestnike proti Janezu Janši, KUČAN
SAM PROTI SEBI. Kučan je pričakoval, da se bom sedaj še jaz ukvarjal z Janezom Janšo, Kučana
pa pustil pri miru, da bo on lahko zajel sapo in v ozadju ponovno spletel vrsto jugoslovanskih
intrig.  

SLOVENIJA, še edina komunistična utrdba v današnjih dneh v Evropi, takšen pojav bi vam moral
biti  izredno  sumljiv,  pa  se  še  zganete  ne,  nihče,  ne  ljudstvo  kakor  tudi  mediji  ne.  Najbolj
ostudno je to od medijev, ker nikakor nočete pisati resnice in verjemite mi, ko pridem na oblast
jaz, boste prvi za rešetkami, ne bom vam dovolil, da se zvijate kot kače!

Mediji so bili ključnega pomena, da bi lahko pisali o resnici, tako bi jaz prišel v ospredje in nikoli
se nebi zgodilo, da bi se NATO tako zločinsko dvignil, da so izpeljali številne zločine in vojne proti
človeštvu.

Prav tako nebi mogli lastni „slovenski“ politiki na moj račun izropati ter uničiti Slovenije.

Kako to, da sploh še upate omenjati, da je Slovenija DRŽAVA!? To nikakor ni država, to je le
neka gangsterska postojanka katera brez usmiljenja ropa in tolče neko ljudstvo.

Takšna postojanka bi se lahko imenovala le; LAŽI, KRADI in PRAZNUJ!
www.monarh.si/praznik.htm 

Ta vaš komunistični bandit Janez Janša je javno trdil; DA SO V SLOVENIJI DOVOLJ LE DVE
POLITIČNE ELITE, DA KDOR NE PRENAŠA NJEGOVE DIKTATURE IN JE SPOSOBEN, NAJ KAR

http://www.monarh.si/praznik.htm
http://www.monarh.si/mediji/novice/stran-2.jpg
http://www.monarh.si/mediji/novice/stran-1.jpg
http://www.monarh.si/mediji/index.htm


ODIDE IZ SLOVENIJE, VRATA SO MU ODPRTA, DA JE KUČAN NAREDIL PRAV DA JE V SLOVENIJI
UVEDEL  CENZURO  IN  DA  JE  KUČAN  NAREDIL  DOBRO,  DA  JE  SODNIKOM  PODELIL
DOŽIVLJENSKE MANDATE.

V  SLOVENIJI  je  nujno  potreben  VOJAŠKI  poseg  VOJSKE  ZDRUŽENIH  NARODOV,  kajti
KUČANISTIČNI  in  JANŠEVSKI  TERORIZEM  je  prehudo  v  veljavi,  še  posebej  je  potrebna
CELOVITO  ČIŠČENJE  V  POLICIJSKIH  URADIH  in  POLICIJSKIH  POSTAJAH  ter  v  njihovih
"KRIMINALISTIČNIH SLUŽBAH". 

Jaz bom pritiskal na OZN, da se v Slovenijo pošlje močno okrepljene sile OZN, vzporedno pa
bom zahteval,  da se izbrišejo iz  NATOa vse države vzhodne Evrope,  prav tako Slovenija in
Hrvaška.

Pred leti, pravočasno, sem jasno NAPOVEDOVAL, da hočejo Američani, NATO, CIA, EVROPA in
VATIKAN pospraviti na oni svet večino svetovnega prebivalstva! Gledali ste kot ZABODENI VOLI,
kaj to jaz razlagam, saj so navedeni VIŠJA CIVILIZACIJA in KAJ TAKEGA resnično nebi naredili!

No, edino vi KNEDELJNI boste preživeli!

Pripravljeno sem imel za tisk knjigo; NE ŠIRIMO IMPERIJEV – reklamo za to mojo knjigo sem
izvajal  po  vseh  pomembnejših  medijih  v  Sloveniji,  takrat  je  bil  to  moj  strošek  objav  cca
50.000,00 DEM. V celotni Sloveniji pa sem dobil samo enega, kateri je knjigo naročil. 

Ko sem ustanavljal  SZSD, slovensko zvezo za svetovno demokracijo,  vas še 20 ni prišlo na
ustanovni zbor! Res čudovit NAROD! V drugem poizkusu ustanovitve so prišli le podtaknjenci! …
še bolj čudovit NAROD!

Ko sem predstavil pred leti TAJNI DOKUMENT GEORGa BUSHa TWIN, kateri je govoril o sestavi
nove Jugoslavije v zahodni opciji, je Milan Kučan takoj odstavil  Janeza Janšo z izmišljeno in
režirano afero DEPALA VAS. Tudi dva vojaka, katera sta sodelovala, sta mi to igrico povsem
razložila, tisti Kunstelj kateri je steklo na avtu razbil in drugi, kateri je vrgel Smolnikarju v avto
en papir.

Milan Kučan se je tako šel prisliniti NATOu, da bi on tudi sodeloval pri sestavi nove Jugoslavije.
Najverjetneje je prav Kučan predlagal Georgu Bushu, da je zrušil TWIN TOWER v New Yorku, da
bodo tako Američani dobili veliko več moči v svetu, zaradi lažnega iskanja „teroristov“. Nikakor
mi ni jasno dejstvo, da je Janez Slapar stanoval prav v bližini teh stavb, katere je zrušil Georg
Bush  in  opazoval  to  zločinsko  početje.  Zgodovina  se  verjetno  tudi  tokrat  ponavlja,  Odilo
Globočnik, Slovenec,  je Adolfa Hitlerja napeljal k temu, da je sežigal Jude.
www.monarh.si/twin.htm 

Janez Slapar je imel takrat tudi funkcijo predsednika lovske zveze v Sloveniji. Podpredsednik pa
je bil  Slavko Milič iz Kazelj  pri  Sežani.  Slavko Milič je bil  elektronik in je edini v Jugoslaviji
popravljal  Titove  radijske  zveze  v  njegovih  avtomobilih.  Slavko  Milič  mi  je  takrat  v  Sežani
oddajal poslovni prostor in bila sva še kar dobra prijatelja, veliko mi je zaupal, tudi to da ne sme
občina niti obrtna zbornica nikakor sodelovati z menoj, tudi ne na turistični promociji Slovenije.
Zaupno mi je  povedal še to, da bo Slovenija uničila Evropo. Uničenje Evrope je danes več kot
očitno. 

Janez Janša se udeležuje nekih demokratičnih forumov v Romuniji,  katere seveda organizira
CIA, hvalijo ga, da je velik borec proti komunizmu, on pa njim razlaga, da so komunisti trdno
vkopani v vse pore družbenega življenja v Sloveniji. Ta CIAška hvala in njegova razlaga politične
situacije v Sloveniji nikakor ne gresta skupaj. 

Vse kar je naredil za Janšo je bil to Kučan, iz UDBo komunističnega agenta in nosilca TITOVE
ŠTAFETE, ga je po 25. maju 1988 prekvalificiral v DOMOBRANCA ter ga umetno in lažno zveličal
za „SLOVENSKEGA HEROJA“, da je kot tak lahko skupaj z Bavčarjem in drugimi komunističnimi
veljaki ropal in uničeval Slovenijo.

http://www.monarh.si/twin.htm


Poglejte, kaj vam v današnjih dneh razlaga Janez Janša; da so na prvem mestu, življenja, na
drugem zdravje, šele na tretjem mestu je gospodarstvo! Iz teh njegovih besed je jasno razvidno
da je Janez Janša v skrajnem stadiju kretenizma! Janša je že tudi napovedal, da bo Slovencem
pobral  vse  prihranke  iz  bank,  tako  bodo  tudi  slovenski  pol  profesionalni  lopovi  ostali  brez
nakradenega denarja. Nič drugega ni jasno razvidno od tega Janeza Janše, pogrebnega ministra
Slovenije in grobarja slovenskega naroda, kot to, da bo še nadalje ropal in siromašil Slovenijo,
zase bo nakradel maksimalno kar bo šlo, poskrbel za LASTNO GOSPODARSTVO – svoj žep, vam
pa le začasno podaril ŽIVLJENJE in ZDRAVJE, zatem vas bo še pospremil na oni svet! 

Brez dobrega gospodarstva ni zdravja, za tem izgine še življenje. Kako to, da je Donald Trump
čudežno  prebolel  Korona  virus?  Brez  finančnih  sredstev  gotovo  tega  nebi  zmogel.
www.youtube.com/watch?v=6OiZLZKiA6Y&t=1s 

Janševe besede so dokaz, da vsi kateri so ropali in uničevali, naj si bo Slovence ali svet, so tako
kot Bill  Gates zločinci;  www.monarh.si/linux.htm , kateri jasno povedo, da bodo pobili  svoje
Slovence in ves svet. Bill Gates, vam je podtikal računalniške viruse in vas uničeval, sedaj vam
je vsilil še viruse v vaše telo. Vi Slovenci tega nikakor ne dojamete, vi mislite, da ste SLOVENEC
in  da živite  v  SAMOSTOJNI  SLOVENIJI,  ne  glede  na to  ali  pri  vseh  teh  zločinih  kakor  koli
sodelujete in se ne upirate zločinstvu. 

Takšne misli  vas povsem izključujejo v današnjih  dneh iz SLOVENSKE BITI.  Slovenija ni  na
noben način niti malo samostojna, Kučanova komunistična vizija in njegovo delovanje je VELIKO
SRBSKO. Tudi sodišča, tožilstvo in policija so podrejeni VELIKO SRBSTVU, pod vodstvom Milana
Kučana, prav tako je Janša popolnoma podrejen Kučanu. Okupirani smo še z NATO silami, vlada
nam še evropska mafija, ameriški imperializem in vatikanski okosteneli  model miselnosti. Poleg
vsega tega, poteka še komunistična dvojna igra med Rusi in Američani. Da bi se izkopali iz te
grozne situacije se morate angažirati vsi na vseh področjih ter se dejansko povezati z menoj,
slovenskim KRALJEM. 

Kaj vam razlaga ta duhovna sirota, češ obrambni minister TONIN, da delujejo v skladu zahodne
demokracije???  Kaj  je  to;  ZAHODNA DEMOKRACIJA???  Ta  sploh  ne  obstaja,  to  so  le  hude
halucinacije s katerimi se manipulira ves svet! Torej dajte mi odgovor ZAKAJ je zahod sploh
okupiral z NATOm vzhodno Evropo, postavil za vladarje svoj VODJE – kriminalce in narodom
tako ne dopušča svobode ter ustvarjalnosti? … morda le ZATO, da bo ubogi TONINček, razlagal
SLOVENSKIM SIROTAM o zahodni „demokraciji“?! 

Po tem, ko je Georg Bush miniral  WTC, dvojčka v Nev Yorku, se je dejansko pričelo velikansko
serijsko zločinstvo proti vsemu svetu. Predvsem so bili tokrat tarče muslimani, kateri so se kot
begunci  razselili  v  največji  meri  po  zahodni  Evropi.  Ker  je  njihov  način  življenja  povsem
drugačen od Evropskega, je jasno, da prihajajo z nami v konflikt.

Toda poglejte tej PREVARI v oči! Evro Atlantska mafija, skupaj z Vatikanom, hočejo narediti novo
zgodovinsko obeležje, novo vojno, da se boste sedaj povsem nehote pričeli sklicevati na to, da
ste KRŠČANI in da MUSLIMANI nimajo kaj tukaj iskati. Povsem boste prezrli dejstvo, kdo vam je
vse to podtaknil in zakuhal. Kako se bo končala ta vojna z muslimani, lahko napoveste že sedaj;
najbolj zagreti bojevniki. 

KORONA VIRUS, je le vmesna postaja, kako vas čim bolj DEGRADIRATI, vam zamegliti um in
razum, da se boste brez zadržkov lahko spopadli z muslimani, tako ne bo ne zdravja in življenja,
še o gospodarstvu, pa je vsako besedičenje povsem odveč!

Janez Janša „trdi“,  da so uredbe glede te epidemije odvisne od zdravstva in ne od njegove
„vlade“. Obstajata pa dva različna strokovna zdravstvena pogleda nad tem dogajanjem. Eno gre
v prid Billu Gatesu in njegovi mafiji,  zlagano, kateremu mora prisilno slediti  večina držav v
svetu, drugo strokovno mnenje, pa je sestavljeno na osnovi dokazov in je v celoti nasprotujoče.

Janezu Janši zahod vsiljuje finance za nabavo orožja, morda se bo Janša lotil KORONA virusa kar
z orožjem?   

http://www.monarh.si/linux.htm
http://www.youtube.com/watch?v=6OiZLZKiA6Y&t=1s


Evro Atlantska mafija in Vatikan povsem podpirajo ZADNJO KOMUNISTIČNO UTRDBO V EVROPI,
slovenski komunistični režim, da nikakor nebi prišla v ospredje RESNICA; 
www.predsednica.si/kronika/ot/zvezda.pdf 
www.monarh.si/ch/gech.pdf , kar bi seveda pomenilo izgubo vsake nadvlade vhodne Evrope s
strani Evrope, Amerike, NATO in Vatikana. Tudi druge številne države na zahodu, bi se odrekle
NATO podrejenosti, ker bi ljudstva tako nove ureditve zahtevali. 

V tem trenutku in tem obdobju, pa je žal prisotna aktualna svetovna  manipulacija in nasilje,
katerega najbolj občutimo mi v Sloveniji. 

V Sloveniji je še najhuje, saj politiki na „OBLASTI“ brezobzirno ropajo in uničujejo Slovenijo in
nihče na tem svetu, slovenskim gangsterjem ne reče niti  ene same negativne besedice.  Za
primer vzemimo Matjaža Hana, naj bogatejšega v „slovenskem“ parlamentu, kateri izjavlja, da
se na internetu pojavlja veliko sovražnega govora! 

Torej  resnice  in  kritike,  katere  so  prevzele  vodilno  vlogo  za  obveščanje  javnosti  le  preko
interneta, so zanj sovražni govori! Matjaž Han ne govori ničesar o SOVRAŽNIH DEJANJIH in
ZLOČINIH POLITIKE PROTI LJUDSTVU, o ropanju in uničevanju Slovenije!

Primer Dejana Židana pove, njegovo široko ustenje, kaj vse bo naredil, kmetijsko in blagovne
znamke pa je šlo vse skupaj v zaton! Tudi tukaj je vmes le korupcija in uničevanje Slovenije.

Primer Borut Pahor, GROZNA SLOVENSKA SRAMOTA, ni uničil samo arbitražni sporazum glede
odprtega morja, uničuje vse kar se uničiti  da, to njegovo poslanstvo deluje kot po tekočem
traku! Padli vladar, potem pa še padli „predsednik“ Slovenije! Kdo je bolj NOR; Borut Pahor ali
slovensko ljudstvo???

Primer Andreja Vizjaka, pove, da si je sedaj čudežno prisvojil večji del družbe PETROL. Prav v
času, ko pa je bil on minister za gospodarstvo je bilo izbrisanih in uničenih 60.000 zasebnih
podjetij,  tako je bil izbrisan pretežni del srednjega sloja Slovenije, prav v „vladavini“ Janeza
Janše.

No vidite,  Bill Gates se z nasmeškom hvali v javnosti, da bo kmalu pobitih večina svetovnega
prebivalstva in le bogati bodo lepo živeli. 

Torej, če boste resnično neumni še naprej, vas bodo takšni gangsterji kot so Milan Kučan in
Janez Janša, vse skupaj v zelo kratkem času pospravili na oni svet! 

Najhujša svetovna korupcija se dogaja prav v Sloveniji, najhujši zločini proti človeštvu. Slovenija
se je v zadnjih 30ih letih zadolžila za 28 milijard evro. Sosednja Hrvaška se je zadolžila le za 27
milijard evro,  vendar ima preko 4.000.000,00 prebivalcev,  kar  pomeni,  da bi  bila  normalna
zadolženost Hrvaške 60 milijard evro. Hrvaška bi in bo lažje vrnila svoj dolg 27 milijard evro,
čeprav je bila popolnoma razrušena od vojne. Nerazrušeno Slovenijo so še v celoti izropali.

Zahvala gre le meni, da JNA ni razrušila tudi Slovenije in seveda teroristu Kučanu, kateri je 10
dnevno puškarjenje v Sloveniji izpeljal kod blagi uvod, da se je obsežna vojna na ostalih delih
Jugoslavije v celoti razplamtela.

Ta svetovno zločinska korupcija v Sloveniji, s strani Amerike, Evrope in Vatikana, je namenjena
le temu, da nebi jaz, SLOVENSKI KRALJ, prišel v ospredje z mojo vizijo in zasnovo sveta.
www.predsednica.si/kronika/ot/zvezda.pdf

Žrtev te ZLOČINSKE KORUPCIJE nisem samo jaz, prav tako ste žrtve vsi avtohtoni Slovenci in
ves svet, kateri si želi dejanske svobode, ustvarjanja in samostojnosti.

Torej sleherni kanček demokracije in vladavina prava, sta v Sloveniji v popolnosti poteptana.
Demokracija  in  vladavina  prava  je  bila  v  Evropi  prisotna  pred  30  leti,  ko  je  bila  Evropa
sestavljena iz  bivše dvanajsterice  držav.  Takrat so se hoteli  primerjati  z  vzhodno Evropo in

http://www.predsednica.si/kronika/ot/zvezda.pdf
http://www.monarh.si/ch/gech.pdf
http://www.predsednica.si/kronika/ot/zvezda.pdf


Sovjetsko zvezo, kateri sistem je naprednejši. Ta klavrna PATOLOŠKA opcija boja ZAHODA proti
VZHODU je  bila  edina in  osamljena  možnost  ter  vizija,  kako  le  se  boriti  proti  komunizmu.
Oboroževalna tekma med vzhodom in zahodom ni pokazala niti  enega pozitivnega rezultata,
kateri bi lahko vplival na politične spremembe v komunističnih državah. Prav tako VATIKAN in
krščanstvo  nista  imela  nobene  možnosti  proti  komunističnim  ureditvam.  Ameriška  vojna  v
Vietnamu pa je le razkazala, da so ameriški vojaki povsem nesposobni bojevanja, kljub znatni
premoči v oborožitvi. Amerika je v tistih časih najemala francosko tujsko Legijo, da so namesto
njih izvajali številne poboje po vsem svetu. 

Šele po 25. maju leta 1988 so se pričele odločilne spremembe na političnem področju v 
vzhodnem bloku Sovjetske zveze in Jugoslavije, kar sem povzročil le jaz v Ženevi v Švici; 
www.monarh.si/ch/gech.pdf in moje nove vizije sveta; ww.predsednica.si/kronika/ot/zvezda.pdf 

Nehvaležna Evropa in Amerika sta to mojo moč in dobroto, mojo resnično dobrotniško skrb za
spremembe le ZLOČINSKO izkoristili za njihove EVRO ATLANTSKE MAFIJSKE INTERESE.

Vsi  politiki  v  Sloveniji,  policija,  pravosodje  in  mediji  so  zato  PODKUPLJENI  s  strani  EVRO
ATLANTSKE MAFIJE in VATIKANA, da lahko  ROPAJO, KRADEJO ter UNIČUJEJO nas avtohtone
Slovence povsem brez milosti! 

Do skrajnosti nori, strahopetni in nesposobni Slovenci se zanašajo na v popolnosti neoprijemljive
sile,  da bi  karkoli  naredili  za izhod iz te skrajne neugodne situacije,  da bi  namesto njihove
nemoči kdo ve zakaj postorili to česar sami ne zmorejo, torej postaviti se resnici iz oči v oči. 

Evro Atlantska mafija je po 25. maju 1988 in po razpustitvi sovjetske zveze pričela le z NATO
okupacijo  vzhodne Evrope, pri  tem zločinskem početju niso pokazali  niti  kančka interesa za
koristno in demokratično sodelovanje z Rusijo in Kitajsko. Nasprotno, povsem objestno so pričeli
z izrazitim zaničevanjem in poniževanjem preteklih režimov, katerih pa po razpustitvi sovjetske
zveze  ni  bilo  več.   Temu  jaz  pravim,  da  so  BRCALI  MRTVECE!  Tako  OSTUDNA početja  so
sposobni izvajati le EVRO ATLANTSKA MAFIJA in njihovi plačanci, ter skrajno nori in povsem
nesposobni ljudje.

Precej  me moti  to,  da znajo  zgolj  besedičiti,  koliko  ljudi  je  pobil  Stalin,  med tem pa Evro
Atlantska  mafija  brez  milosti  pobija  ves  svet,  še  posebej  so  njihovi  zločini  prisotni  prav  v
evropskih okupiranih državah z NATO silami, ljudje množično umirajo sedaj še zaradi KORONA
VIRUSA, katerega so podtaknili „svojim“ prav oni sami, tako kot so sami sebi minirali WTC 11.
septembra v New Yorku. Bill Gates in njegova druščina vključno z Angelo Merkel se bahajo le s
tem, da bodo pobili ¾ sveta. 

Na ta način seveda vzporedno povsem uničujejo gospodarstva držav katere je okupiral NATO in
EVROPSKA  SKUPNOST.  Vatikanski  papež  ponuja  ljudem  le  pasivnost  z  osladno  hinavskimi
besedami, IMEJTE UPANJE in POTRPLJENJE! Slovenski MEDIJI pa takšno izrazito VATIKANSKO
HINAVŠČINO posredujejo NORIM SLOVENCEM kot čudovite in prelepe besede ter želje!

(se nadaljuje, drugo delo kliče) berite: www.monarh.si  www.predsednica.si  www.zml.si 

PRAVA SLOVENSKA HIMNA: www.youtube.com/watch?v=ZplPSbaAreg 
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