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САЖЕТАК: 

Бројни су показатељи да се људски род налази пред још једним 
технолошким, али и цивилизацијским раскршћем и вероватно новим 
искораком. Нанотехнологија омогућава наглу хуманизацију односа на 
планети, квалитетнији живот, боље здравље и дуговечност свих људи. 
Скоро у истој равни су укорењена схватања од проверено вредних до 
уобразиља, менталитет, култура са традиционалним магијским ритуалима 
– архетипске менталне матрице.  

Српска академија наука и уметности нема намеру да установи 
истинитост тврдњи које су понудили истраживачи попут Јована Деретића, 
Славише Миљковића и Милоша Гроздановића.  Мислим, као што је мислила 
Олга Луковић Пјановић и као што пишу и говоре Јован Деретић и Славиша 
Миљковић да је реч о велеиздаји србског језика, која је почела са Ђуром 
Даничићем и још је наглашено присутна. 

Очевидно је, да је реч о непрестаном сведимензионалном рату у којем 
језик има важну улогу… Да ли су се Хрвати посрбили узимањем србских речи 
у уста? У то нисам сигуран. То само они знају. Сигуран сам да смо заменом 
својих речи енглеским и одустајањем од ћирилице постали себи туђи, а при 
томе непрестано губимо исконску моћ. Највероватније ћемо због тога 
нестати брже него од „беле куге“, планираних и обављених геноцида и 
прогона.  

Постоје методе и средства за заштиту од негативних тенденција у 
просвети и култури и за заштиту језика и писма. Међутим, они се могу 
примењивати само у организованим државама, у којима је неодрођена 
власт, спремна за сведимензионалну одбрану, засновану на уважавању нових 
садржаја рата.  
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ПРОСВЕТА, МИСЛИ, СИМБОЛ, СЛОВО, ИНФОРМАЦИЈА СРБИ, 
ВАТИКАН, ОПСТАНАК. 
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Још увек сви путеви воде у Рим. Чини се да је свет на ивици амбиса и 

да му осим потрошених ресурса прете сунчеве магнетне олује, јелуостонски 

вулкани и Нибиру, затим људска глупост, раскалашност, похлепа и настојања 

научника да досегну Божију стваралачка моћ. Пентаграм моћи састављен од 

свештеника, научника, Хирамоваца и Хермесоваца уобличава Ватикан са 

обједињавањем религијске, финансијске, масонске, магијске и кроз 

екуменизам и научне моћи. Какве то везе има са србицом и њеним 

модалитетом ћирилицом? Има кључну везу, једнако важну као што је важна 

веза унутар поменутиг пентаграма. Та веза одгонета однос према Србима, 

светосављу, србском језику, србској култури, историји, србском изворишту. 

Када се човек запита откуд толика страст у србских непријатеља да пониште и 

србско име, кроз геноциде и прогоне Срба, сасвим извесно стиже до србице, 

првог гласа и слова Аз.  

Неоружани облици агресије се најбоље препознају у Србији. Србско 

преобличено памћење досеже до раскола у католичанству 1054. године, а 

историја Срба је, по свему судећи,  брисана и присвајана и много раније. Чак и 

последња суђења у Хашком трибуналу доказују да је важније од свега 

коначно отети Србима језик и културу. Све одлуке у вези с латиницом и 

ћирилицом су само део неокортикалног и сведиманзионалног рата против 

Срба. Зато није чудо што у србским окриљима ничу друштва за заштиту Срба 

под именом СРБ. 

Са темом у вези са крађом србског језика, историје, традиција и културе 

повезан сам од првих истраживања у области теорије ратовања. У научном 

напису  „'Теорија завере' и политика одбране“, објављеном у општевојном 

теоријском часопису „Војно дело“ број 1–2 1993, године, поставио сам питање 

коме и чему служи „брисање историје”, будући да се прича Макса 

Валентинуција да Запад не познаје Николу Теслу и његово дело само 

надовезује на оне које су већ написали Јован Стерија Поповић, Јаша Томић, 

Милош Милојевић, Сима Лукин Лазић, Псуњски, Милош Црњански, Јован 



 3 

Дучић, Владимир Дворниковић, Олга Луковић Пјановић, Радивоје Пешић, 

Јован И. Деретић и многи други истраживачи узрока балканске кризе. То 

брисање и изобличавање траје интензивно, као што је речено, од 1054. 

године, односно од раскола међу хришћанима. У најстаријим анализама 

спомиње се текст који је 1332. године написао Доминиканац Буркард за 

потребе папског двора, у којем је фратар предложио уништење двеју 

шизматских држава Србије и Грчке, јер су „одбациле католичанство”. Затим 

истраживачи и аналитичари спомињу Римску курију која је 1603. године 

дело Мавра Орбинија „Сумарни преглед историје појединих словенских 

држава на Балкану до најезде Турака” уврстила у попис забрањених књига. 

Тако је доказано да су после Константина Порфирогенита, Ватикан, 

нордијска, германска и аустроугарска школа својим непосредним утицајем, 

прекројили српску историју. 

Масмедији су свакако и историјски сведок, јер сада нико не би знао да 

је дубоко у узроку југословенске кризе „крађа језика”, која одгонета 

странцима зашто све сукобљене стране говоре варијацијама истог језика. У 

„Српском листу” (Задар, 1903), објављен је чланак поводом „крађе српског 

језика од стране Хрвата”. О мистерији у вези са лажима и крађама које су 

послужиле за креирање историје писао је и правник Илија М. Живанчевић. 

Он је 1934. године у књизи „Будућем покољењу” записао: „Српском народу 

је требало почупати корене, унаказити му историју, изопачити све појмове о 

њему и његовој прошлости, а изнад свега – отети му и раскомадати језик, о 

коме је речено толико много и лепих и узвишених ствари од стране највећих 

европских ауторитета.” 

Могу ли зналци са Запада с таквом основом, таквим резоном и 

приступом животу да разумеју мисли владике Николаја Велимировића: 

„Лудост је што је овца дала живот за шаку траве, кад је трава ради живота, а 

не живот ради траве” и да размисле како да напусте пусте снове и приступе 

квалитативном начину живљења. Уосталом, остају дилеме: да ли је 
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човечанство на ивици амбиса зато што су се похлепни људи домогли власти 

и да ли је за искривљивање људске свести потребан напад на људски мозак, 

или је просто реч о еволуцији човека, јер многи феномени у вези са људским 

мишљењем и понашањем као да свакодневно прерастају у нове обичаје и 

што је посебно опасно усвајају се са све мање зазирања манири који од 

искона нису били ет(н)ички подобни. 

Промоивисао сам радове Александра Антонића, аутора књиге 

„Ватикански тунели“ на ратној турнеји од Босанског Шамца до манастира 

Крка и Бања луке у пролеће 1994. године. Дипломата Антонић је 17 година 

изучавао Ватикан и принео проверене податке о милитантности папа и 

србомрсцима у окриљу римокатоличанства, те настојању и плановима да се 

србски род сваколико сатре.  

Објавио сам напис „Прозвана је Српска академија наука“ 12. маја 1994, 

у листу „Војска“, у којем сам тражио да се академици изјасне о истраживању 

Олге Луковић Пјановић, будући да је било очевидно да је изгубила живот због 

смелости да прикупи 9000 страних извора за тврдњу да су Срби народ од 

чијих пламена потичу многи садашњи народи. Нећу више наводити доказе да 

имам право да нешто кажем и напишем о србици обликованој у ћирилицу.  

Оно што је сигурно, када се говори о теми србског језика и писма, јесте 

да су у овој сваковрсно окупираној Србији највећи противници србства 

интернационалистички настројени системци у институцијама које издржава 

народ србски. Чини се да је у Српској академији наука и уметности1 (САНУ) 

само мр Милорад Симић јавно радио на очувању србског језика и ћирилице. 

Чак је без подршке система направио програмски пакет „РАС“, ради 
                                                             
1 САНУ је институција која упркос великом број умних људи није успела ни своје име да 
осмисли. Реч је о Академији наука Србије, а зове се Српска академија наука. Када би била 
„србска“ у њој би били само Срби научници. Спој са уметницима даље обесмишљава 
академски ново будући да на седницама заједно седе седе хармоникаши и физичари, 
односно људи који су завршили највише школе и они са минимумом школске спреме. 
Поистовећени су знање и вештина. То је научно, из аспекта теорије класификације, 
некоретктно. Као да је неко намерно помешао бабе и жабе.  
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стандардизације србског издаваштва. Све под паролом „Говори србски да те 

цео свет разуме! Да би нам се име спомињало!“  

С друге стране, на шта су спремни системци довољно говоре реакције 

званичника САНУ и Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ у Нишу, на 

рад и дело истраживача језичких корена Славише К. Миљковића. Иако сам 

убеђен да на његовом опусу треба још много радити, још више сам убеђем да 

је став САНУ и библиотека према његовом делу суштински антисрбски. 

Као што Војска Србије нема право да истражује будуће ратове и нема 

право на стратегију одбране изван концепта који је неметнуо окупатор преко 

марионетске власти, тако ни историчари не смеју да истражују историју пре 

седмог века, а САНУ нема намеру да установи истинитост тврдњи које су 

понудили истраживачи попут Јована Деретића, Славише Миљковића и 

Милоша Гроздановића.2  Мислим, као што је мислила Олга Луковић Пјановић 

и као што пишу и говоре Јован Деретић и Славиша Миљковић да је реч о 

велеиздаји србског језика, која је почела са Ђуром Даничићем и још је 

наглашено присутна. 

Проблем напада на србски народ преко језика је много већи и 

значајнији него што се може претпоставити, будући да Србима краду речи и 

потискују писмена – слова. Да бих то објаснио почећу од суштине 

функционисања космоса. Научно је доказано да универзум од постања чини 

само енергија. Реч је о умној, самостварајућој и свепрожимајућој енергији.3 

                                                             
2 Хашки трибунал је успео да посредством администрације Републике Србије добије све 
документе из Војног архива у Србији (и са ознаком државна и војна тајна), а Србија са 
САНУ није ни покушала да из највећих светских библиотека (посебно из Ватиканске 
библиотеке) добије копије историјских докумената и историјских дела, не би ли спречили 
истраживаче да мистификују историју Срба.   

3 Термин „свепрожимање“, иако суштински припада филозофији, најчеће се помиње у 
религији. Његова специфичност, пре свега потреба за менталном представом с потпуном 
концентрацијом, може се уочити из примера наведеног у књизи Евхаристијска онтологија: 
„Обухватање и довршење времена и векова и свих бића у њима јесте бездимензионо 
(апсолутно) јединство у спасаванима чистог и првобитног почетка (бића) са његовим 
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Све што постоји у универзуму („енергије“, материја, информације) 

суштински је скуп различитих, свеприсутних и свепрожимајућих облика 

енергије. Када не би постојали енергија, материја, информације и кретање 

(космички садржај), систем људске реалности би се распао, а сазнање би 

изгубило смисао.4 Квантитативни однос материје и остатка енергије је толики 

о корист енергије да се сматра да је космос празан. Стога га научници називају 

„празнина“, „бездан“, „поље нулте тачке“... Осим енергије са њеним 

безбројним модификацијама и материје, као што је речено, постоји и 

информација, која пресудно утиче на кретање, а то значи на живот, и на све 

врсте уобличавања енергије. Информације су универзалне – прожимају сва 

сазвежђа, а ипак човек зна да их контролише и прилагођава себи. Зато је 

важно што „прво би реч“. По свему судећи, основни проблем оних који би да 

што пре затру Србе јесте што је могућа истина да „прво би србска реч“.  

Јасно је да је „реч“ део информације пресудан за све што се догађа у 

космосу. Можда треба ту мисао да преведем на планету и кажем да су сви 

догађаји, односи, сукоби, ратови изазвани информацијама. Информацију носи 

људска мисао. У писаном облику после завршене мисли стоји тачка. Мисао је 

дакле исто што и једна, потупна информација.  

У космички обједињеном времену прожимају се прошлост, садашњост 

и будућност, а оно што ће се догодити често се види и доживљава као нешто 

што се већ догодило. Што је суптилнији план на који појединац излази, тим 

се у већој мери обухватају прошлост и будућност. У том „времену“ енергија 

се претвара у информацију. Васиона је апсолутно јединствена кад се 

посматра на нивоу космичког ума. Информација се састоји од речи, речи од 

слова. Слова су ознаке гласова, симболи, знаци. Слова носе смисао и значај. 

                                                                                                                                                                                     
владајућим и апсолутним крајем“. Видети: Презвитер Никола Лудовикос, Евхаристијска 
онтологија, стр. 39. 

4 Божидар Милосављевић, Заборављено знање предака, стр. 12. 
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Када је знак изузетно важан, колико је онда важнија реч? Према Генадију 

Дљасину, азбука је проистекла из човека, пресликавањем структура 

аминокиселина. Шта то значи? 

Постоји пресликавање унутрашње структуре човековог организма у 

мисли. Зато Бетовенове фуге, када се претворе у графички облик, подсећају 

на структуру молекула ДНК, а глас се претвара у слово. Језик је важнији од 

живота, јер је основа и исходиште живота. Језик омогућава комуникацију 

између микрокосмоса и макрокосмоса. Он је суштина магије, а магија је 

присутна свуда и омогућава измене свега постојећег. У поменутој петокракој 

структури владалаца планетом неко то одлично зна и зато је нападнут и 

прогоњен србски народ са свим другим народима који су стварали истинску 

планетарну културу.  

Руски лингвисти су открили да генетски код, посебно у наизглед 

непотребних 90 одсто ДНK, следи иста правила као и људски језик. До тог 

су открића дошли тако што су упоредили правила синтаксе (начин на који се 

ређају речи у изразима и реченицама), семантике (проучавање значења у 

језичким облицима) и основна правила граматике. Открили су да базе ДНK 

следе граматичка правила и да имају своја правила слична онима у језику. То 

значи да се језици нису случајно појавили него да су програм, односно израз 

урођене дезоксирибонуклеинске киселине. Руски биофизичар и молекуларни 

биолог, Пјотр Гарјајев, и његови колеге, истраживали су и вибрационо 

понашање ДНK. Открили су да „живи хромозоми подсећају на солитоничко-

холографске рачунаре,5 који користе урођено ласерско зрачење ДНK“.  

                                                             
5 Солитони су посебан тип светлосног таласа који не мења свој облик док се простире. То 
су таласи који се јављају и у механичком и у електромагнетском (оптичком) облику и који 
имају такве особине које им отварају изванредне могућности за примене у 
телекомуникацијама. Солитоне је први уочио извесни Џон Скот Расел (1808–1882). Овај 
научник је имао изванредну моћ запажања. Јашући поред канала којим плове барже и 
преносе робу, уочио је следеће: Kада се баржа нагло заустави, испред ње се јавља велико, 
усамљено водено узвишење, савршеног глатког облика, које се простире константном 
брзином. То је био солитонски талас.  
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Да је то истинито, с лакоћом може да потврди бостонски експерт за 

биомедицину, проф. др Анатолиј Кљосов. Он својим методама ДНК 

генологије прилично прецизно одређује порекло већине народа. На тај начин 

омогућава да се другачије мисли о прошлости, будући да је потврдио да су 

Срби на просторима садашње Србије најмање 30.000 година и да Србе све 

време нападају њихови блиски ДНК сродници. 

Данас свет, нажалост, сведочи уништавање културе у Србији, 

Авганистану, Ираку, Сирији... Људи мисле да се ратови воде само због 

преосталих ресурса као што су нафта, угаљ, злато, драго камење... А зашто 

се онда србски језик у Хагу зове свакако само не србски? Зар постоји неко ко 

још увек мисли да правници у Хашком трибуналу не знају ништа о Србима и 

њиховој историји и да нису имали прилику да то сазнају? Када оду са својих 

функција као да прогледају почну да говоре и пишу истину.  

Но то сви знају. Вратимо се речима и ћирилици. Реч има магичну моћ, а 

слово као симбол такође. Занимљиво је како и колико се о тзв. новом 

светском поретку, Србима, свету енергија, магичности речи и симбола, и 

неокортикалном рату, може размишљати на основу ставова Жељка И. 

Познановића, једног од београдских геополитичара: „Свест о српском 

назначењу и о улози отвориће нам се још више кроз свест о светим људима 

из нашег народа као о нашим светим прецима. Молитве њима и њихов култ 

реално нас доводе до сусрета са светим личностима и архетипским 

божанским енергијама божанских идеја. И давање деци имена светих 

Немањића отвара у нашем народу просторе за прихватање тих енергија. 

Последњих година многа деца добила су од својих родитеља, можда 

несвесно, имена Стефан и Немања. То је доказ више да архетипске енергије 

и сами свети Немањићи делују кроз српску душу, јер је српска идеја управо 

божанска суштина српског бића. Свесно спајање с архетипским узором 

видљиво је и приликом чина монашења када нови монах узима ново име – 
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име неког од светих. Тада се живот појединаца усмерава ка живљењу тог 

архетипа као умне слике – иконе... Веома је важно да нагласимо да је управо 

овакво следовање светим људима из редова нашег народа најјаче оружје 

против атлантистичке магије новог светског поретка. Суштина тог поретка 

управо је магијска, јер по дефиницији једног од најзначајнијих теоретичара 

магије Елифаса Левија, магија је изазивање промена у свету у складу с 

властитом вољом.”.6 

Чувене су речи владике Николаја Велимировића: „Велика је, ваистину, 

и неиспитана тајна речи... О браћо моја, ми не можемо ништа шапнути 

земљи што неће чути небеса... Силна је реч као гром. Она поражава 

грешника, мелем је болноме и потиштеноме, утук развратноме, а опомена 

богатоме... Написана реч мање каже него изговорена реч. Још мање 

изговорена каже о нечему, него што то нешто јесте у истини... Будите брзи 

да кажете благе речи које стварају мир и добру вољу међу људима, а 

уздржљиви у речима које воде раздору, мржњи, злоби и препирци”.7  

Имена (и речи) су или благотворни или штетни. У извесном смислу су 

или отровни, или доносе здравље, у складу са скривеним утицајима које је 

Највиша мудрост дала њиховим елементима, то јест словима из којих се 

састоје, и бројевима који тим словима одговарају... Реч има покретачку моћ. 

Она је садржајнија и моћнија него што се може претпоставити и назрети. У 

ствари, свако слово има симболично значење.8 Али, слово није само 

симболичан запис звука људског говора, оно је специфичан квалитет, 

посебан, први ниво смисла језика.9 
                                                             
6 Познановић, И. Жељко, Српска идеја, стр. 17. 

7 Владика Николај Велимировић, О Богу и о људима, стр. 105. 

8 На пример, слово р се често у речима јавља у значењу кретање/реч. Видети: Славиша К. 
Миљковић, Одгонетање србског језика 1, стр. 52.  

9 Генадиј Дљасин, Азбука Хермеса Трисмегистоса – или молекуларни тајнопис мишљења, 
стр. 56 и 61. 
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Довољна је реч СРБ да се одгонетну сва србска страдања. Та три 

гласа:. „С“ је слово и закон, „Р“ је кретање и реч, „Б“ је Бог,10 заједно носе 

невероватну количину енергије. Колики је значај и колика је моћ речи треба 

питати следбенике Хермеса Трисмегистуса и сазнати из књига Израела 

Регардијеа. Срби због преостале моћи о(п)стају, и надам се да ће, упркос 

свему, опстати.  

Нећу више ни о моћи речи. Сви то знате боље од мене.  

Борба за речи је парадоксална. Чувене су изреке „Не узимајте туђу реч 

и уста... Узмеш ли туђу реч, знај да је ниси освојио, него си себе потуђио... 

Знај да те је непријатељ онолико освојио и покорио колико ти је речи покрао и 

своје потурио... Перо у туђој руци опасније је од мача...“ То је писао Мило 

Медић, али је скоро исто рекао и стратегиста Лидл Харт у чувеном делу „Мач 

и перо“.  

Очевидно је, да је реч о непрестаном сведимензионалном рату у којем 

језик има важну улогу.. Да ли су се Хрвати посрбили узимањем србских речи 

у уста? У то нисам сигуран. То само они знају. Сигуран сам да смо заменом 

својих речи енглеским и одустајањем од ћирилице постали себи туђи, а при 

томе непрестано губимо исконску моћ. Највероватније ћемо због тога нестати 

брже него од „беле куге“, планираних и обављених геноцида и прогона.  

Уништавање народа преко језика и писма настаје кроз тзв. неоружане 

облике агресије. Мондијализам настаје превасходно применом тих облика. 

Уосталом, неправилан поглед на свет, или погрешна идеја могу да униште 

неупоредиво већи број људи него било које оружје. Културолошки рат је 

основа већ присутног и размахнутог рата цивилизација. Будући да су 

информације најопасније оружје, логично је да се информациони рат води у 

оквирима медија, информатичких система и пропагандних институција. Ту се 

језик развија и убија. Симболи, религија, општефилософске информације о 

                                                             
10 Славиша Миљковић, Одгонетање србског језика, стр. 35–54.  
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погледу на свет, омогућавају да се уоче и схвате општи и појединачни 

процеси у свету и допуштају да се добије нова информација и енергија из 

космоса – управо преко језика. Стога није чудно да у „неоружаним облицима 

агресије“ важну улогу имају фактологија и хронологија, уметност, систем 

образовања и васпитања (дечија литература, школе, факултети, школске 

установе, посебно предавања из логике, математике и историје). Ништа мање 

није значајан  систем разоноде и забаве (музика, слике, филм, игре...). Све 

наведено у Србији је у функцији поништавања србског језика, србице, србске 

културе, традиција и историје.  

У затирању језика и писма учествује србска држава – Република Србија, 

са органима власти, државним законима и државном политиком. 

Најодговорнија институција за све недаће србског народа и Србије у области 

језика и писма је „Народна скупштина”.  

Може се рећи да су највише наудила сопственом народу средства 

јавног информисања кроз тзв. масовну комуникацију. Једнако важан проблем 

су садржају исписани на билбордима и натписи на радњама, предузећима и 

установама. Срби који стављају натписе латиницом и на страним језицима 

чине велико зло будућности својих потомака. Колико је то велики проблем 

најбоље знају следбеници Махариши Махеш јогија и њихов заговорник 

физичар Џон Хегелин, будући да знају како се користи и злоупотребљава 

„јединствено поље интелигенције природе“ и колика је моћ мисли. Осталом, 

све што се помисли, каже и напише угравира се истовремено у 

макрокосмички „информациони омотач“ и микрокосмички „хумани геном“.  

Све што сам рекао о неоружаним облицима агресије у области културе 

и језика могуће је разумети из цитата изведеног из Директиве 20/1 Савета за 

националну безбедност САД,11 објављене 18. августа 1948. године: 
                                                             
11 Директива је посвећена уништењу СССР, ЧССР и СФР Југославији. Интегрално је 
објављена у САД 1978. године у зборнику „Уздржавање. Документа о америчкој политици 
и стратегији од 1945–1950. године” и у књизи Владимира А. Лисичина и Леонида А. 
Шелепина под насловом Трећи светски информативно-психолошки рат, стр. 52. 
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“Завршиће се рат, све ће се некако регулисати, организовати. Ми 

ћемо бацити све што имамо, - сво злато сву материјалну снагу на превару и 

обмањивање људи... Људски мозак и свест људи, способни су за промене. 

Посејавши тамо хаос, ми ћемо неприметно заменити њихове вредности 

лажним и натерати их да верују у те лажне вредности. Како? Наћи ћемо 

своје истомишљенике, своје савезнике у самој Русији. Кроз епизоде ће се 

одиграваће грандиозна трагедија погибије најнепокорнијег народа, коначног, 

неповратног гашења његове самосвести... 

Из књижевности и уметности, на пример, постепено ћемо да 

истребимо њихову социјалну суштину, одучимо уметнике, одузећемо им 

жељу да се баве уметношћу... истраживањем оних процеса, који настају у 

дубинама народних маса. Књижевност, позоришта, биоскопи – сви ће 

приказивати и славити најнижа људска осећања... На све начине ћемо 

подржавати и подизати такозване уметнике који ће почети да усађују и 

уливају у људску свест култ секса, насиља, садизма, издајништва, једном 

речју свих неморалности. У управљању државом створићемо хаос и збрку… 

И само мали број, веома мали, досетиће се, или чак, схватити шта се 

дешава. Али, такве ћемо људе ставити у безизлазан положај, постаће 

предмет исмејавања, наћићемо начина да их оклевећемо и прикажемо као 

отпатке друштва… На тај начин ћемо пореметити генерацију за 

генерацијом ”.12 

 Када се наведено зна, како изгледају Србија и марионетска власт  

наметнута Србима? Шта је могуће очекивати од власти у окупираној, 

порушеној, опљачканој, посрамљеној, заглупљеној, обезбоженој држави без 

граница? 

Мало се зна о архетиповима у вези с језиком. Уколико би била истина 

да је србско писмо једно од најстаријих и да су србске речи у вибраторном 

                                                             
12 В. А. Лисичкин и Л. А. Шелепин, Трећи светски (информативно-психолошки) рат, стр. 
55 и 56.  
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опсегу ниских фреквенција, то би значило да су језик и писмо енергијски 

моћни и не би било чудно што се за њих грабе, или што настоје да их униште 

и неутралишу. С друге стране, сви који отимају језик имају проблем 

подсвесног комплекса, изазваног космичким законима и посебно законом 

„космичког бола“.  

Најважније је да схвати да је људски род на почетку 21. века у великом 

језичком проблему. Замењују се садржајни језици упрошћеним, посним, 

шпијунским, енглеским језиком. Они који краду србски језик, немуни су 

једаско, као и онемоћали Срби. Србска неумност се испољава, пре свега, у 

избору вођа и представника. Људи који се боре за србицу (ћирилицу) могу да 

успеју само уколико се разместе на места на којима се доносе одлуке о 

судбини Срба. У противном се вербална борба своди на умешност ради 

умешности. Најбоље је решење да се пронађе начин да се одваспита прва 

генерација васпитачица. Тада би Срби били писмени, васпитани, заштићени, 

умни, стабилни, самосвесни, моћни... Њихов архетипски језик и ћирилично 

писмо би им то омогућили.  
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