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PROTI IMERIALISTIČNA AKCIJA - CONTRA IMPERIALISTIČNO UKREPANJE
www.facebook.com/groups/1195862404209669 

Vrsto let sem poznan v tem, da se ukvarjam s proti imperialistično politiko, proti NATU, proti
VATIKANU, proti Evro Atlantski mafiji, proti slovenskim in svetovnim izdajalcem. 

Nihče od vas v Sloveniji  se še zganil ni, da bi se vključil v razmišljanje ali vas NATO, VATIKAN in
Evro  Atlantska mafija  sploh kakorkoli  ogrožajo,  s  svojimi  HLAPCI,  Milanom Kučan,  Janezom
Janšo in številnimi njihovimi pripadniki na njihovih plačilnih listah. Vsi ste bili zadovoljni, da ste
kakor koli  vključeni v njihove kriminalne verige, evropska sredstva, subvencije, lažni krediti,
dajanjem podkupnin, biti pripadnik privilegijev kakor npr. novinarji, javni uslužbenci itd.. Ste še
vedno in bili ste IZDAJACI Slovenije ter slovenskega naroda. Izdali ste tudi samega sebe in svoje
najbližje.

Kako ste ves čas izdajali mene in moj trud, vam opišem ob drugi priložnosti.
www.monarh.si/podtaknjeni.pdf 
  
Danes,  le  spoznavate,  da  ste  ujetniki  hujših  izdajalcev  od  samega  sebe,  da  ste  sužnji  od
slovenskih sužnjev Billa Gatesa, Vatikana, NATA in Evro Atlantske mafije. Se vam ne zdi, da je
vaša bolečina, vaši občutki in vsa vaša spoznanja, prišlo pred vaše oči veliko prepozno.  Se vam
ne zdi, da ste bili kot kokoši na tnalu zadnjih 30 let in da se ne boste tako mogli udeležiti upora
proti slovenskim zločincem, kateri so vas ropali in kradli ter izvajali genocidna početja, da jih ne
boste mogli nikoli več predati ROKI PRAVICE, za vse storjene zločine proti lastnemu narodu.  
www.monarh.si/coronavirus-si.mp4  www.monarh.si/coronavirus-it.mp4  
www.monarh.si/coronavirus.mp4  

Niste uvideli niti tega, da bodo namesto vas, kar bi naj bilo lahko vaše, sedaj pobrali prav vse do
zadnje mrvice, Bill Gates, Vatikan, NATO in Evro Atlantska mafija. 

Jaz bom sicer pozval vse države vzhodne Evrope, da se izpišejo iz zločinske NATO organizacije,
da se pridružijo meni in pomenu moje SEDEM KRAKE ZVEZDE www.monarh.si/cevh/zvezda.pdf 
Cilj in namen tega je, da bi se globalne zadeve normalizirale, da nebi prišlo zaradi AMERIŠKIH
zločinskih apetitov do vojne z Rusi in Kitajci.

V zadnjih letih so naredili AMERIČANI svetu že preveč škode z uničevanjem držav kot so Libija,
Egipt, Irak, Sirija, Ukrajina itd.. 

Seveda se AMERIŠKI zločinci ne bodo kar sami sebe zaustavili. 

Torej priključite se meni in sodelujte!

Boris Valenčič, slovenski KRALJ, doktor okultnih znanosti 
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