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Z našimi izkušnjami zločinskih napadov na našo družino in vojni proti slovenskemu
narodu, želimo to skrajno negativna dogajanja in situacijo normalizirati in popolnoma
spremeniti.
V Sloveniji sva Boris in Martina Valenčič ter najini otroci že vrsto let žrtve poklicnih
zločincev, vojnih zločincev ter zločincev proti vsemu človeštvu.
S temi zločinci kateri so umeščeni v policijo, pravosodje in javno upravo operira brutalen
veliko srbski komunistični APARTHAID s katerim upravljajo Milan Kučan, Zoran Jankovič
in njihovi številni pripadniki. Izvaja se genocid nad avtohtonim slovenskim narodom na
številne zločinsko podle načine. Uničujejo, ropajo, krojijo zakonodajo takšno, da imajo
od tega le oni zasebne koristi.
Še posebej smo njihove tarče tisti, kateri se jim upamo upreti in se jim tudi upremo.
Genocid proti avtohtonim Slovencem poteka že od konca 2. svetovne vojne, danes pa
takšno početje dobiva svoj končen epilog. Proti Slovenska gonja in uničevanje vsega
slovenskega ni prav nič manj brutalna vojna, kakor če bi bili sredi vojne vihre na
bojiščih. Kdor se upre veliko srbskemu komunističnemu APARTHEIDU tako ali drugače
konča, naj si bo, da ga tajno pokončajo, ustrahujejo ali uničijo na 1000 načinov.
S tajnimi metodami so uničili slovenski srednji sloj, uničili preko 60.000 zasebnih
podjetij, jih povsem izbrisali ter zarubili njihova premoženja. To ni spontano propadanje
slovenskega naroda, temveč skrbno načrtovani zločini.
https://nova24tv.si/slovenija/politika/sokantno-razkritje-s-protiustavnim-zakonom-izleta-1999-ki-ga-ne-poznajo-nikjer-drugje-v-evropi-sta-ales-zalar-in-mitja-gaspariunicila-preko-60-tisoc-podjetij-slovencem-pa-vzela-streho-nad-glavo/
Milan Kučan je skupaj z JNA in Miloševičem zanetil balkansko vojno, da bi tako lahko
pobili čim večje število nasprotnikov veliko srbskega komunističnega jugoslovanskega
aparata. Jugoslavija je že v času svojega uradnega obstoja igrala dvojno podlo igro med
Rusi in Američani, zaradi tega so prejemali od zahodnih držav ogromne kredite.
To podlo veliko srbsko igro nadaljuje Milan Kučan s svojimi pripadniki. Milan Kučan se je
oprijel tudi gesla EVROPA ZDAJ, da bi le tako lahko izgnal čim večje število slovenske
avtohtone mladine v tujino. V Slovenijo so zaradi „namišljene 10 dnevne vojne za

Slovenijo“ in nadaljnje balkanske vojne naselili precej veliko število beguncev iz Bosne
in Srbije ter jim dali slovenska državljanstva, nasilno in krvoločno so tako pridobili
številne volilce.
Sedaj Milan Kučan - namestnik Slobodana Miloševiča, Mesič in Dizdarevič, ponovno
sestavljajo veliko Srbijo. Milan Kučan ob tej priložnosti izjavlja celo, da mu je žal za
slovenski nacionalizem, veliko Srbski pa mu kar ustreza.
Nekdanji veliko Srbski imperij v podobi kraljevine Karađorđevićev bi vas lahko vse že
zdavnaj naučil, da se takšne zadeve ne obnesejo in da je bila kraljevina Jugoslavija
pokradena s strani tega srbskega kralja Karađorđevića in njegovih hlapcev. V Švico so
navozili na vagone okradenega zlata in nihče ga ni nikoli več videl.
Vsi se nekako borite proti meni slovenskemu KRALJU, kateri le pošteno delam in se
trudim po vseh močeh, da bi rešil slovenski narod pred propadom. Ali imate na splošno
Slovenci gledano, kaj slovenske duše in srca?
Hudi zločini se dogajajo še na zakonodajnem nivoju, tudi če se je slovenski narod na
referendumu izrekel proti obstoječemu družinskemu zakoniku, so ga veliko srbski hlapci
iz „državnega zbora“ kar sprejeli, povsem mimo volje ljudstva. Uzakonili so še to, da se
lahko poroke in razveze izvajajo hitro, brez prič. Takšna zakonodaja je namenjena
dokončni okupaciji Srbov v Sloveniji. Torej moški Srbi bodo množično prihajali v
Slovenijo, poročili se bodo kar z moškimi, čeprav dejansko ne bodo homoseksualci,
pridobili vse pravice in državljanstvo v Sloveniji, CSD-ji bodo nasilno odvzemali naše
slovenske otroke in jih dajali v posvojitve Srbom, nakar jih bodo Srbi preprodali in
odkupovali na javnih dražbah zaplenjeno lastnino slovenskim podjetnikom in drugim
zasebnikom.
V Sloveniji se na veliko široko ustijo, da je pri nas v procentih, 3 x več fakultet kot v
Nemčiji. Ste že kdaj pomislili zakaj tako? Odgovor je povsem preprost; to je zaradi tega,
da delo dobijo le pripadniki veliko srbskega APARTHAIDA, del tega visoko šolanega
kadra zbeži v tujino, del tega vegetira na socialni pomoči in na drogi, v Sloveniji pa
primanjkuje delovne sile, katera se uvaža iz Srbije in Bosne. ADIJO SLOVENIJA!
Janez Janša, Igor Bavčar in ostala druščina so sedaj le njihovi hlapčki, kot so to nekdaj
že bili v rdečih vrstah in še nosili TITOVO ŠTAFETO.
25. maja v Ženevi v Švici sem naredil svetovno evolucijo;
www.monarh.si/ch/index.html, za tem se je ves svet zatem zganil v smeri moje SEDEM
KRAKE ZVEZDE:
www.predsednica.si/kronika/ot/zvezda.pdf
Janez Janša, Igor Bavčar in vsa ostala njihova druščina so po tem pričeli ekstremno
zastopati le CIA-ške, NATOV-ske, EVROPSKE in VATIKANSKE interese, na slovenske
interese pa so se le požvižgali. V Letih 2008 sem jih uspel ukiniti, za njimi pa se je
ponovno dvignil le ekstremen levičarski in srbski interes.
V letih 1990 sem zahteval uveljavitev gesla ČLOVEK ZDAJ, namesto Kučanovega nasilja
EVROPA ZDAJ. Milan Kučan mi je uničil tudi SLOVENSKO ZVEZO ZA SVETOVNO
DEMOKRACIJO, moje številne pobude, medijsko me je Milan Kučan povsem izoliral, mi
uničeval tudi zasebne projekte in podjetja, prav tako mi je uničeval vse možnosti, da bi
si lahko ustvaril v Sloveniji družino. To pomeni, da je Milan Kučan ultra kriminalec, kateri
je kot že rečeno povsem uničil in pokradel slovensko premoženje skupaj še z Igorjem

Bavčarjem in Janezom Janšo. Tudi Janez Janša je JAVNO pozival Slovence, da komur ni
njegova diktatura všeč, naj izgine v Evropo, „vrata so mu odprta“.
Naša družinska situacija je torej le posledica izvajanja opisanega zločinstva in smo žrtve
vsega tega. V kolikor takšnega zločinstva se nebi izvajalo nad našo družino, nebi imeli
tako ekstremno negativnih izkušenj.
Najhujši zločin nad našo družino je Milan Kučan skupaj z Zoranom Jankovičem povsem
ne osnovano izvedel v zadevi II K 574/2017
www.predsednica.si/kronika.htm
Kučanovi poklicni zločinci so meni in Martini onemogočali še poslovno dejavnost, kradli
pisemske pošiljke, prestrezali E-maile, prisluškovali telefonske razgovore, preusmerjali
klice v prazno in hujskali ljudi proti nama.
Zaradi zločinov nad našo družino smo ves čas obveščali Ministrstvo za pravosodje in
druge ustanove, prav tako vso slovensko javnost.
www.predsednica.si/kronika/pravosodje.htm
Slovenski prestrašeni podjetniki sploh ne pripadajo desni politiki, ostali so le egoistični
zajedalci za lastne interese, torej hlapci in nekakšne opankarsko srbijanske uši s
pridahom mravlje. Toda tudi taki podjetniki so bili uničeni. Tako so le ti dokazali, da so
slovenski podjetniki povsem nesposobni, Srbi pa nasprotno, velecenjena „RASA“. Za
ljudstvo se sedaj uveljavlja nov komunistični ustroj, precej bolj siromašen kot je kdaj
koli obstajal.
Izvajanje dobrotništva v Sloveniji je nam avtohtonim in zavednim Slovencem
prepovedano, Kramberger je bil zaradi tega ustreljen, midva z Martino sva zato žrtve
poklicnih zločincev, navidezno „dobra dela“ lahko delajo le takšni kot je Zoran Jankovič,
kateri je že z Mercatorjem uničil številne zasebne trgovine in kmetijstvo, s projektom
Stožice pa še druge številne zasebne podjetnike.
Milan Kučan je še pred smrtjo nahujskal Janeza Drnovška naj gre med dobrotnike, da bi
poklicnim zločincem v Sloveniji le zapustil občutek dobrotništva. Janez Drnovšek pa se ni
izkazoval kot dobrotnik za Slovence ampak je igral dobrotniško igrico kot darfurski
dobrotnik. Za Janeza Drnovška in njegovo mafijo sem veljal le za državnega sovražnika
številka ena.
Slovenija ne pripada Evropi v smislu Evropa narodov, saj dejansko Evropa podpira le
zločine in poklicne zločince v njej, nikakor pa ne slovenskega naroda.
V takšnih okoliščinah in pogojih nihče od zavednih Slovencev dejansko ne more na
pošten način prosperirati.
Ustavno sodišče Slovenije je nedavno zaščitilo lastnino poklicnih zločincev Slovenije,
torej tistih kateri so ropali in kradli nas avtohtone Slovence in nas načrtno pahnili zaradi
njihovih zločinov v dolžniško upniška razmerja, na javne dražbe in rubljenje premoženja.
Slovenske avtohtone družine se načrtno uničuje, hujskajo drugega proti drugim.
Mati moje žene Martine, Darja in njen mož Peter Kušlan sta naju hudo klevetala na
sodišču v zadevi II K 574/2017, njihova vsa klevetanja je organizirala policija.

V Ljubljani sva imela z Martino v najemu 2 sobno stanovanje preko 10 let. Jaz se
ukvarjam s politiko že 40 let, Martina pa je kandidirala za predsednico Slovenije v letu
2012 in 2017, 2014 pa za županjo Ljubljane. Ker nisva sodelovala v lopovščinah proti
slovenskemu narodu, sva trenutno ostala brez vseh financ.
V Ljubljani sva bila v letu 2016 grobo in povsem neupravičeno napadena, kakor tudi
najini otroci. Da bi vsaj zaščitila najine otroke sva sva se morala odstraniti iz Slovenije,
povsem zapustiti najino najeto stanovanje. Odšli smo v Italijo.
Povsem ne osnovano sva bila z Martino v kazenskem postopku II K 574/2017, tudi v
Novi Gorici so se nas policija in CSD Nova Gorica - Sonja Saksida polotili preganjati
povsem ne osnovano, pač po veliko srbski direktivi iz Ljubljane.
Prilagamo vam sodbo okrajnega in višjega sodišča:
sodba okrajnega sodišča: www.predsednica.si/kronika/ot/s-25-5-2018.pdf
sodba višjega sodišča: www.predsednica.si/kronika/visjesodiscesodba.pdf
kazenska ovadba: www.monarh.si/kovadbazj.htm
ravnatelj OŠ Miška Kranjca Ljubljana: www.predsednica.si/kronika/kavticnik.htm
kraja otrok: https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5b27903234267/kako-sopri-nas-kradli-otroke-in-jih-nato-prodajali-na-zahod
Na teh nekaj straneh sva vam poizkušala predstaviti, da imava ogromno izkušenj v
politiki, prav tako se hočeva zavzeti za odpravo vseh krivic, katere doživljamo mi
avtohtoni Slovenci v naši domovini Sloveniji.
Želiva, da pristopite tudi vi, nama finančno in organizacijsko pomagate.
Boris in Martina Valenčič

