
Današnji  časi  in  težave so  povsem identične,  vsiljeno so postali  že  v letih  90 ZLOČINCI  le
navidezni heroji, seveda absolutno na moj račun, na osnovi mojih slovenskih zares domoljubnih
aktivnosti v Sloveniji, z največjo akcijo pa seveda 25. maja 1988 v Ženevi v Švici:
www.monarh.si/ch/gech.pdf 

Zavzemal sem se za spremembe v celotnem svetu, za odpravo nadvlad in komunističnih režimov
predvsem v vzhodni Evropi.

V kolikor bi želel narediti spremembe samo v Sloveniji to ni bilo možno izvesti nikakor.

Zaradi  tega  sem moral  narediti  svetovno  preobrazbo  v  smislu  predstavljene  SEDEM KRAKE
ZVEZDE: www.monarh.si/cevh/zvezda.pdf 

NATO in Evro Atlantska mafija so moje delo izredno ogabno ZLORABILI in POTEPTALI, okupirali
vzhodno Evropo,  postavili  za vodje okupiranih državic  svoje ZLOČINCE -  PLAČANCE in  tako
onemogočili vsem tem državicam lasten razvoj. 

Tudi Milan Kučan je sodeoval z njimi, kar opisujem v tekstu:
www.monarh.si/podtaknjeni.pdf 

Dolga leta, od 90-it naprej vse do danes, sem bil močno aktiven nasprotnik NATO OKUPACIJE in
njihovega  uničevanja  sveta,  NATOVCE  sem  znova  in  znova  uspel  zaustaviti  pri  njihovem
globalnem zlo početju. 

V teh letih je zaradi vsega tega prišlo do precejšnjega napredka v oboroževanju v Rusiji in na
Kitajskem, tako, da to vojno, če želijo ZAHODNE ZLOČINSKE SILE nadaljevati, zlahka ostanejo
le poraženci.

Zaradi tega so NATOVCI podtaknili še to "epidemijo" CORONA virusa, za katero hočejo okriviti
Kitajce, med tem zastrupiti s temi cepivi vse narode v okviru NATO OKUPACIJE, tako bodo odšli
VSI CEPLJENI v vojno proti Rusom in Kitajcem. 

Po tej vojni naj se nebi VOJNI HEROJI IN VETERANI več nikoli vrnili domov, ker bi umrli naj si bo
od strelov ali pa od strupenih cepiv za CORONA VIRUS.

ZAHOD se je pobijanja lastnih ljudi in tega pomena največ naučil prav od Slovencev, zaradi tega
jim pride prav tak kreten Janez Janša, strateška pozicija Slovenija, Hrvaška in predvsem povsem
gospodarsko uničena Italija, uničila sta jo Georg Bush in Silvio Berlusconi, pav za te namene.

Jaz nadalje poizkušam osvestiti tudi Italijo in vso Evropo, tako zahodno kot vzhodno.
Najtežje je z Italijani, ker so še večje ovce kot Slovenci, težavo pa predstavlja tudi VATIKAN.

Ne pozabimo da je Slovenec Odilo Globočnik imel več izdelanih fakultet, tako kot Jozef Mengele
in da sta oba bila le vojna zločinca v rokah Adolfa Hitlerja.

Zgodovina se PONAVLJA. berite: www.monarh.si 

Veliko je brezglavih "učenjakov", kateri bi hoteli preglasiti in izničiti mene, toda ne more jim
nikakor uspeti, kajti jaz sem le SLOVENSKI KRALJ.

Boris Valenčič
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