
SPGS slovenski proti genocidni sklad

Slovenija je poplavljena in prepojena z razno vrstnimi zločinci, kateri nas izpodrivajo, plenijo in
uničujejo. V teh težkih časih negativne svetovne globalizacije prihajajo na oder povsem brez
sramu domači igralci, tvorci večjih in manjših zločinov. Vsi izkazani zločini imajo v celoti enako
udarno moč, kajti  majhni „zločinčkarji“ so številčnejši zato manj rokavičkarski in kar odkrito
delujejo. 

To so predvsem duhovne sirote, katere bi nam kar naprej pisale kazni, globe, prekrške, kdo ve
vse po katerih predpisih.  Po elektronskih medijih boste našli  polno folinranih in brezsramnih
provokatorjev, mlajših in starejših zadetkov, kateri niso nikoli niti pomislili, zakaj sploh živijo. 

V ozadju teh preštevilnih PADALCEV pa se izpostavljajo ROKAVIČARSKI VELEUMNI KRIMINALCI,
kateri  so  tudi  veljaki  iz  prejšnjega  režima  in  služijo  le  še  zmogljivejšim  svetovnim
imperialističnim akterjem, načrtovalcev uničevalskih pohodov.
Npr.: Janez Janša, Milan Kučan, Kacin, Rupel in njihovi številni pripadniki.

Novinarji in pravniki so HUDE strupenjače, pogojno užitne kakor nekatere gobe.

Da se situacija zavednosti le izboljšuje je seveda, še kako pohvale vredno. 
Ne le pohvale, temveč je to dokaz moči človeka.

Vsem so že poznane KUČANOVE izolacije in druga zločinska ter manipulativna početja iz vseh
političnih BRLOGOV in POSTOJANK.

Pozitivne  zadeve  se  vseeno  le  prepočasi  odvijajo,  kljub  vsej  resnično  dobri  volji  in  delu
RAZPOZNAVNIH AKTERJEV v pozitivne smeri.

Predlagam, da bi ustanovili PROTI GENOCIDNI SKLAD, da bi na povsem pravni podlagi financirali
preživetje vseh tistih kateri so in smo žrtve ZLOČINSKEGA NASILJA ter na ta način izvrženi iz
vseh virov dela in pridobivanja finančnih sredstev za dostojno preživetje. 

Za primer bi  vam izpostavil  ITALIJANSKE UČITELJE, vir  italijanske inteligence, katero očitno
nihče več ne potrebuje in vse kaže na to, da jih bodo s cepljenjem povsem uničili. Kdor naj se
nebi hotel cepiti bo kar izgubil delo, s tem vsak dohodek, le kako bo potem preživel? 
Vse to so strateški imperialistični načrti po vsem svetu. 

Torej smo se že pred več kot 30 leti znašli na razpotju ukinitve samostojnih držav, na kar pa
sem jaz že takrat jasno in močno opozarjal in vam z vso močjo vse to razlagal. Za takšno moje
delo obstajajo številni medijski dokazi. Nikakor mi ni cilj samohvala, predočiti vam hočem le
vaše zares topoumno mišljenje.  Napačno resnico  ste  izkazali  vi,  kateri  mi  niste  verjeli.  Kar
naprej se še dajte manipulirat Kučanu in pogrebnemu ministru Janezu Janši in končali boste še
globlje kot ste že. Vaš EGO SISTEM vas bo dejansko pokopal, saj vas KRALJEVINE po svetu ne
motijo, slovenska KRALJEVINA pa vas prehudo bode v vaše skromne dušice.

Torej gremo naprej! NUJNO je potrebno ustanoviti SPGS, slovenski proti genocidni sklad, le tako
bomo lahko  veliko  hitreje  prišli  iz  kriznega  genocidnega  grobišča.  Slovenski  politiki  so  nas
prehudo pokradli, zaradi tega so tudi sami le ujetniki imperialističnega delovanja. 
 
Na ta način lahko financiramo slovenske potenciale, kateri se upirajo nasilnemu in negativnemu
„vladarjenju“, da bodo lahko delovali naprej, drugače lahko poniknejo zaradi izsiljevalske tvorbe
te navidezne države Slovenije. 

Nujno je potrebna finančna podpora UPORNIKOM TEGA REŽIMA, vsaj 1.500,00 evro mesečno,
za nujno preživetje. Zakonsko bi se TAKOJ morala registrirati ta nova posameznikova dejavnost
in zaposlitev SU, samostojni ustvarjalec. SU, samostojni ustvarjalci bi morali imeti na bankah
odprte nedotakljive TRR-je, kateri ne bi bili  podvrženi nobenim rubežnikom. Mesečno bi tako
lahko prejemali še 5.000,00 evro donacij od različnih podjetij in posameznikov, da bi tako SU,



samostojni  ustvarjalci  lahko za silo financirali  svoje dejavnosti,  npr.  javne nastope, reklamni
material, medijske in internetne aktivnosti. 

Ob tako, na novo ustaljeni in ustvarjeni dejavnosti, bi se takšni Kučani in Janše takoj poskrili kdo
ve kam, ljudje pa pričeli svobodneje dihati in ponovno bi zaživeli.     

V kolikor tega ne bomo TAKOJ NAREDILI, se bodo še naprej podli  PARLAMENTARCI oklepali
svojih plač ter nadalje dopustili izvajanja NAJTEŽJIH ZLOČINOV nad slovenskim narodom. 

(se nadaljuje) – predlagajte tudi vi...

Boris Valenčič, slovenski KRALJ 

 

  


