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POZDRAVLJENI !

V našem podjetju se ukvarjamo z različnimi projekti povezanimi s fotografijo, video, grafiko,
promocijo itd... Delamo tudi družbene in gospodarske raziskave.

Za vas bi lahko sestavili kakšen uspešen video, anketo, raziskavo, intervju, vas neposredno ali
posredno reklamirali.

Domiselno nismo nikakor omejeni, tako, da lahko sestavimo in plasiramo ter objavljamo izredno
prodorne projekte.

Predvsem potrebujemo finančna sredstva, da bi naše delo lahko potekalo kvalitetno in neodvisno
od politične problematike.

Tudi manjša finančna sredstva vodijo lahko k velikim korakom.

Obrnite se na nas, vzpostavite kontakt z nami, vsekakor bomo poiskali tudi za vas primerno in
uspešno zadevo, katera vam lahko v veliki meri koristi.

www.facebook.com/100003534573878/videos/1016598712485704 

- KAKO SE ZAŠČITITI PRED CORONA VIRUSOM  
- KUHARSKI RECEPTI Z ZDRAVO IN HITRO PRIPRAVO  
- KOLEDAR SLOVENSKE LEPOTICE 2022

Bliža se leto 2022, katero naj bi bilo precej uspešnejše od preteklih let.

Za vse vas, smo izdelali VIDEO, kako se učinkovito zaščitimo pred virusi.

Naš veliki cilj je, kako čim več mladih zainteresirati za kuhanje, lastno pripravo zdrave prehrane
na čim hitrejši način, brez umetnih snovi.

Ustaviti moramo naklepno uničevanje vsega sveta s strani negativnih mogotcev, prispevati in
vzpodbujati želimo tudi k lastni pridelavi hrane v rastlinjakih, da nam ne bodo zastrupljali njive
in gozdove iz letal.

Vprašajte čebelarje kaj se dogaja, zakaj in kako katastrofalna je pridelava medu.

Imunski sistem, uživati zdravo prehrano, video in fotografija.

Predstavljamo vam naš projekt, kateri je usmerjen k zavednosti mladine, da je potrebno biti
zdrav, uživati zdravo prehrano, da bi tako imeli dober in naraven imunski sistem. 
Nobeno cepljenje tega ne more nadomestiti, sploh pa ne dvomljiva cepiva, katera so v svetu
strokovne medicine že na veliko predstavljena in raziskana, da so škodljiva in smrtno nevarna.

V ta namen snemamo kuharske recepte za hitro pripravo zdrave prehrane na naraven način.
Zainteresirana mladina za  kuhanje  se bo tako hitreje  in  lažje  naučila  kuhanja  in  bo učinek
miselnosti precej bolj spodbudil zdravo prehranjevanje.

Naredili smo tudi video s preverjeno metodo, kako se zaščititi pred virusi in tudi pred Corona
virusom. www.monarh.cc/video.htm – www.monarh.cc/photos.htm

Opažamo, da je v Sloveniji vse več laži in zavajanja glede te epidemije s Corona virusom. 
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Neverjeten  je  interes  zdravstva in  aktualne  politike,  da to  epidemijo  „napihujejo“  in  tako s
prisilnimi  sredstvi  se  povsem neupravičeno  bogatijo  posamezniki,  kateri  se  vsak  dan  preko
medijev lažno predstavljajo kot odrešitelji.

Mi razmišljamo in delamo drugače.

Za  leto  2022  pripravljamo  še  izvedbo  novega  koledarja  z  našimi  avtorskimi  fotografijami:
SLOVENSKE LEPOTICE 2022. 

Torej, vrnimo se k lepšim temam, kot ste jih preživljali zadnja leta.

V letu 2012 sem bila jaz Martina, najpopularnejša osebnost leta v Sloveniji.
www.predsednica.si/naj.htm

Zbiram sponzorje  kuharskih  receptov,  prijave  deklet  za  fotografijo  in  video  ter  naročila  za
prodajo koledarjev. 

LP Boris in Martina Valenčič
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