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Уместо увода
_________________________

Слава Господу Богу нашем – живом Богу који 
све зна и све види!

Слава Светом Сави, Епископу српском!

Слава Светом Николају Велимировићу, 
Епископу српском!

Слава овоземаљском мученику Павлу, 
Патријарху српском!

Слава Проф. Др Радивоју Пешићу и свим српским 
научницима који су пронашли, објаснили и научно 
доказали да је Винчанско писмо праписмо свих 
писама а тиме и да је расански – српски језик 

прајезик свих језика!
_______________________________

Хвала Проф. Др Х.Т. Ватерболку са Универзитета 
у Гронингену –Холандија, који је 7.11.1957.г. 

писмено обавестио Српску Академију Наука и 
Уметности о резултатима испитивања старости 

предмета скупљених на археолошком налазишту 
Винча код Београда и Бањица у садашњем 
румунском банату који је до скора припадао 

Србији, којим је доказана старост писма од 6000 
година!

Хвала Милошу С. Милојевићу, правнику, 
филозофу, историчару, теологу, војном 

команданту, који је свој живот посветио трагању за 
изгубљеном историјом Срба коју је штампао у 

«Историји Срба» из 1872.г. 
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Хвала господину Др Ратибору М. Ђурђевићу, 
Србину, повратнику из Америке, који је у својим 

књигама објаснио природу оних који желе да 
уклоне трагове праве историје цивилизације, кроз 

ратове и уништење српског народа!

Хвала господину Милошу Богдановићу, писцу 
студије «Порекло и деградација» у којој храбро 
брани резултате којим располаже не обраћајући 

пажњу на мишљења различитих људи са 
докторском титулом који су стално само 

прерађивали или и коментарисали туђа мишљења.

Хвала господину Никодију Спасићу, писцу збирке 
загонетних појава у српском народу «Српска 

чудеса» у којој је сабрао све оне тајанствености 
које још постоје а што се могло изгубити.

Хвала новинару и писцу, господину Павлу Матићу 
из Београда, који је у књигу «Биће тумбања у 

целом свету» преточио своје разговоре са 
пророком из Поморавља у Србији, «деда 

Милојем» у којој су подаци деда Милоја идентични 
са подацима добијеним приликом испитивања 

старости узорака из Винче у престижним 
холандским институцијама, чиме је дао потврду да 
Бог пази на свој народ и преко одабраних људи га 

обавештава, упозорава и грди!

Хвала пок. Председнику Владе Републике Србије, 
др Зорану Ђинђићу, који је, иако атеиста, окупио 

повећу групу богатих Срба и учинио што је 
потребно да они дају значајну суму новца као 

добровољни прилог за изградњу Храма Светог 
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Саве у Београду – јер су и овим својим гестом 
показали да су Срби који можда и нису радили 

онако како је народ очекивао, али су и они имали 
страх од Господа Бога који све види и све зна.

____________________________________

Још једном хвала Господу Богу што ће бити уз 
мене када овај мој рад буде нападан од антисрба, 
непријатеља различитих формата организованих 

кроз различите домаће и стране организације, 
секте, цркве, тајне и полутајне организације 

маскиране као хуманитарне, научне, привредне, 
правне и остале, којим је заједнички интерес да 
дају снажну подршку отвореним непријатељима 

српске државе и српског народа.

Ја, доктор права - криминалиста и овај рад 
сматрам видом борбе против најорганизованијег 
криминала са најјачом логистичком подршком, са 

силом иза себе, са црномагијашима и разним 
чаробњацима који увек преносе оно што им говоре 

они који их плаћају. Док сам радио у полицији 
бавио сам се пословима сузбијања кријумчарења и 

фалсификата. А овде ћу разја(шњавати)снити 
фалсификовање Историје цивилизације од 

последњег Потопа, пре 6000 година.

Студија «Заштити силом читану реч» има наслов 
исписан Винчанским писмом, писмом које је 
праписмо и прамајка свим писмима, старог 

најмање 6000 година и погледајте, милост Господа 
Бога нашег – некадашњи Раси који су постали 

данашњи Срби, неће имати никаквих проблема да 
га прочитају и разумеју! 
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Ово је сила, сила написане и прочитане 
речи, којом треба разоткрити највећи 

фалсификат од како је Бог створио човека!

Раси, не бојте се никога до Бога, не бојте се 
претњи људи, не обраћајте много пажње на разне 

докторе који ће давати изјаве да ово што ћу 
написати није утемељено «у науци» - није у оној 

коју они признају, али је све ово написано на 
основу онога што су Расани-Срби, научници, 

открили у последњих 150 година, али се то крило 
или игнорисало! Због тога, овај рад неће имати 

рецензента – ја не знам ко би то био од научника 
који су живи и који би били спремни да се упусте у 

такав посао. Ово би пре требало дати неком 
криминалисти. Али они се не баве оваквим 

стварима, њих занима нешто од пре неколико 
година!

Наравно, ту има и онога што нико до сада није 
поставио као хипотезу и потом је аргументовао 

– ја то чиним у славу Господа нашег!
19.12.7511. године у Београду

Роб и слуга Божији - Драгољуб
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Позор-Опасно!
Напомена: 

Ова књига се не препоручује за читање 
представницима тзв. мондијалиста из Србије, 

Бисерко Соњи, Кандић Наташи, Лихт Соњи, Вучо-
Ковачевић Биљани, Луковић Петру, Павићевић 

Борки, Динкић Млађану, новинарима листа 
«Време» из Београда, новинарима листа «Данас» 
из Београда, руководству Политичке странке «Г-17 

плус», Коштуница Војиславу и онима из његове 
странке који стварно мисле као он, руководству 

Демократске странке и онима који стварно мисле 
као оно, Чанак Ненаду и његовим кумовима и 

пријатељима, Јожеф Каси и онима који стварно 
мисле као он, бившим ватреним члановима 

Политичке организације «ЈУЛ», свештеницима и 
верницима Српске Православне Цркве који би да 
се унијате Православна и Римокатоличка црква, 

сведоцима који су добровољно одлазили у Хаг да 
лажно сведоче у поступку, против Срба и Србије, 

који је у служби прикривања фалсификовања 
историје цивилизације, свима онима који су се 
окористили о велику превару преко «Дафимент 

банке» у којој је за превару оптужена само Дафина 
Милановић, бившим и многим садашњим 

припадницима УДБЕ/БИА-е који онемогућаваше да 
се о српству мисли и говори, полицијским 

специјалцима који се поломише да ухвате неке које 
тражи она дивна и праведна дама из Хага што се 

зове Карла Дел Понте, официрима Гардијског 
Батаљона који свакоме одају војничку почаст и 

машу сабљом испред оних који то не заслужују, а 
ради чинова и положаја, испекторима 

Криминалистичке полиције који раде само онако 
како им шефови нареде, припадницима 
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саобраћајне полиције који и даље не смеју да 
зауставе различита возила са затамњеним 

стаклима и «Џипове», припадницима правосудних 
органа који раде онако како мисле да би се 

свидело онима од којих им зависи каријера, као и 
свима осталим који би се могли на било који начин 
стресирати кад дознају да штите ствар која се не 

може заштити. Не преузимам никакву 
одговорност за ове наведене нити за друге који 
би се могли превише узбудити због овог што сам 
написао – ја ово и не пишем због њих и они ово и 

не треба да читају. 
Ово је написано за оне Расане/Србе који 

издржаше до сада, у жељи да им припомогнем 
да издрже до краја! 

Аутор
______________________________

Ово  је  написано  и  као  одговор  на  питања  моје 
мајке  Радојке,  која  је  у  својој  82. години живота 
(2002.г.) читала неке историјске књиге у којима није 
нашла  никаква  објашњења  која  се  тичу  Срба  и 
Србије пре Немњића, која су гласила:
«А шта се са нама догађало пре тога,  мало је 
ово што пише за цео народ. Па свака наша кућа 
зна своје порекло уназад за 200 година. Није ли 
ту опет нека политика умешала прсте? 

Јесте,  Нано,  политика  је  умешала  прсте  -  и  то 
права  ђаволска,  преварантска  и  лажовска!  Теби 
поклањам примерак ове књиге обележен бројем 1.

Хвала Ти што си ме запиткивала – иначе се не 
бих на ово одлучио. (Драгољуб)
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1. КО СУ СРБИ?

Срби  су  најдиректнији  потомци  у  правој  линији 
крви,  језика,  писма и  духа  најстаријег  народа на 
свету, после великог Потопа – Расана или Рашана. 
Они су пореклом од Нојевог сина Јафета.
Ноје  је  имао  три  сина:  Сима (Сема),  Хама  и 
Јафета.

Још у 12.  веку  Нове Ере руски хроничар  Нестор 
Кијевски у  својој  «Хроници минулих  лета» 
написао је да је словенска цивилизација настала у 
пределу Дунава и да се са његових обала потом 
раширила  на  све  четири  стране.  После  Потопа 
Нојев  син  Јафет  је  заузео  широки  простор  око 
Дунава и од њега су настали нови људи названи 
Нова  Раса.  Од  овога  је  настало  Раси,  Расани, 
Расени,  Рашани  и  њихова  држава  Рашка.  На 
подручју  Винчанске  културе  налази  се  село 
Рашица,  на  подручју  општине  Блаце,  северо-
западно  од  Прокупља  –  Србија.  Ово  место  се 
једноставно и истоветно исписује на Винчанском и 
Етрурском (Расенском) писму јер је у питању писмо 
истог  народа  са  територије  садашње  Србије  и 
садашње  Италије  –  Рас(ена)ана  из  Србије  и 
Италије.

Расани су писали данашњим српским писмом, које 
је  унеколико  модификовано  што  је  и  разумљиво 
ако се на уму има овако дуг период коришћења – 
Винчанског  писма  од  пре  6000  година  и  оног  из 
Лепенског вира од пре 8000 година. 
Нема никаквог  упоришта  за  сумњу да  су  Расани 
тада имали свој говор и свој језик али не и писмо, 
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јер чему би им иначе служило писмо које су нам 
оставили? За злонамерна тврђења треба сматрати 
свако  тврђење  које  раздваја  писмо  и  говор  или 
језик оног народа којем припада одређено писмо. 
Будући да је писмо претрпело незнатне измене у 
односу на данашњу српску ћирилицу, за претпоста-
вити је да се и сам језик толико (мало) променио.
Народ  Рашана/Расана  који  је  имао  своје  писмо, 
свој  језик,  своју  културу  ширио  се  и  у  свим  тим 
елементима био изнад народа са којима се доди-
ривао,  а  који  такође  потичу  од  Нојевих  синова 
Сима )Сема) и Хама.
Хамови потомци су проклети од прапретка Ноја, јер 
је Ноје проклео свог сина Хама који га није покрио 
када  га  је  видео  голог  већ  је  рекао  својој  браћи 
Симу и Јафету,  који  су оца покрили тако што су 
носили  покривач  крећући  се  ка  оцу  окренути 
леђима (1. Мојсијева 9,22-27) 
Антрополози  деле  садашње  човечанство  на  три 
најкрупније  расне  групе,  или  како  се  у  антро-
пологији  каже,  на  три  расе  «првог  реда»: 
Негроидну  (по  старом  Црна),  Монголоидна  (по 
старом  Жута)  и  Европеидна  (по  старом  Бела). 
Поред ових подела на расе постоје  и  мале расе 
тзв. расе «другог реда».
Извршена  испитивања  веза  између  генетике  и 
библијске генеалогије народа указују да је Библија 
тачно описала стварање раса после Потопа, и на 
основу тих испитивања говори се о следећим пото-
мцима Нојевих синова:

*Од Сима )Сема) потичу Јевреји, Арапи и Ескими... 
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*Од Хама потичу Кромањонац у Европи, Нубијци и 
Патагонци, Медитеранци, Динарци..(Египћани, Бан-
ту, Палестинци, Грузини, Дравиди, Ацтеци, Маје)...

*Од  Јафета потичу  Расани/Срби,  сви  тзв. 
Индоевропљани, Монголи, Турци, Угрофини, Буш-
мани, Хотентоти, Инке.
На  основу  испитивања  састава  крви,  иако  се 
сматра  да  потичемо  (Срби)  од  Словена,  да  смо 
индоевропског порекла, писма и језика, резултати 
испитивања  састава  крви  указују  да  у  Србији 
имамо између 8-14% становништва индоевропског 
порекла, односно да огромна већина становништва 
није у крвној вези са Словенима! 

 Напротив, децидирано се констатује да је већина 
садашњег  српског  становништва  староседелач-
ког,  несловенског  и  неиндоевропског 
порек-ла!
(«Порекло и деградација» од Милоша Богдановића, ст.91).

Определио сам се да овом тврдњом аргументујем 
своја гледања на порекло Срба првенствено што је 
закључак извучен на основу мерљивих параметара 
– испитивања узорака крви огромног броја  људи, 
савременим средствима.

Наравно,  на  истом  месту  у  наведеној  књизи  се 
истиче теза да српско становништво говори слове 
нским  језиком  јер  је  у  међувремену  заборавило 
свој изворни језик!?
Како је ово врло тешко објаснити, односно како је 
ова теза врло нелогична и необјашњива,  ја исти-
чем јасну сумњу у исправност ове тезе и напоми-
њем да је аутор ове тезе вероватно пропустио да 
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се поближе упозна са резултатима српских научни-
ка  у  последњих  150  година  -  периода  у  којем  је 
доказана  старост Винчанске  културе,  као културе 
Рашана  –  Срба  и  у  којем  је  научник  Милош  С. 
Милојевић прикупио огромну количину необоривих 
историјских,  етнографских,  лингвистичких,  духов-
них  и  обичајних  података  и  све  то  штампао  у 
«Одломцима Историје Срба» 1872.г. 

Значи,  Расани  су  староседеоци  од  Потопа  до 
данас.  Нису  се  ни  од  куда  доселили,  нису 
Словени, не потичу из Индије нити било одакле. 
Они су ту од самог почетка! У наредним темама 
објаснићу одкуда одлике неких других народа у 
народу Расана. 

1.1. Како су се Расани претворили у Србе?
 
 Расани,  народ  са  писмом,  језиком,  културом, 
силом и бројношћу  имао је  Мисију  од Бога  да и 
остале народе на неки начин учини напреднијим, у 
првом реду да их  науче да се споразумевају,  да 
пишу  и  читају,  да  живе  у  озиданим  кућама,  да 
спавају  на  креветима,  да  припремају  храну  на 
одређен  начин,  да  знају  да  конзервирају  поврће 
тако  што  у  воду  у  којем се оно налази  стављају 
гранчице вишње (о чему сада говоре и научници као о 
најновијим  открићима.  А  то  у  Србији  зна  свака  старија 
сељанка!) да поштују одређена правила живота, да 
верују у Бога и да га се плаше како не би грешили.

Они су у ту Мисију кренули селећи се и ширећи се 
на празне просторе или на просторе на којима су 
живели народи нижег нивоа у сваком погледу. 
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У  тим  додиривањима  са  народима  ниже  културе 
долазило  је  до  међусобних  мешања,  мењања 
језика, првенствено на начин да су Расани, будући 
да су говорили «компликованим» језиком који је за 
примитивне  народе  био  неразумљив  и  који  нису 
могли  да  савладају,  поједностављавали  соп-
ствени језик или прихватали део туђег језика како 
би се комуникација могла одвијати.
У оквиру ових додиривања и мешања, Расани су 
вршили  послове  из  делокруга  Мисије,  али  су  и 
отпадали од матичног јата као недовољно тврди и 
чврсти у вери у исправност живота којим су до тада 
живели. На овај начин се нарасли Расански народ 
чистио од оних који би га и иначе могли покварити. 

Расани су, померајући се на нове територије, тада 
као што су то недавно радили бели досељеници на 
амерички  континент,  безименим  рекама,  планина 
ма,  пољима или  насељима  која  су  организовали 
давали имена из своје постојбине – из Рашке. 

То  чине  сви  они  који  би  да  укажу  да  су  они 
власници  неке  територије  по  праву  првенства 
настањивања.  И тај  принцип се може прихватити 
ако  није  било  етничких  чишћења,  уништавања 
трагова културе и уопште боравка некога пре онога 
који користи и крсти безимене реке и планине. 
Американци  су  окупирали  територију  Америке  и 
отели је од њених староседелаца, али су трагови 
староседелаца остали и поред свог уложеног труда 
белих досељеника да се они уклоне. У садашњој 
Србији имамо истоветну ситуацију као у Америци 
пре  2-3  века.  Шиптари  који  су  протерали  српско 
становништво са Косова и Метохије врше измену 
свих топонима, уклањају споменике културе укљу-
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чујући у мере чишћења и уклањање српских цркава 
и  гробаља.  Ово  чине  како  би  се  кроз  200-300 
година престало причати о начину доласка у посед 
имовине коју уживају. 
Овај  сегмент  је  врло  битан  и  на  њему  су  се 
саплитали  најбољи  српски  историчари  –  нису 
полазили од тражења одговора на питање  «Ко су 
Срби?»,  «Где  је  нестао  народ  који  је  имао 
државу која се звала Рашка?» Како се изгубио 
језик старих Рашана?» и на многа друга питања, 
из  разлога  комформизма  или  познате  српске 
наивности  која  се  огледа  у  прихватању  нечијих 
заклињања у истину као истине! Тако ми и данас у 
Србији  имамо  историчаре  који  ломе  копља  око 
редоследа владара из лозе Немањића, сматрајући 
да је то разматрање праве српске праисторије.  А 
први из  династије  Немањића је дошао на српски 
престо 1160. године по Новом календару и владао 
до 1195.г.  и то  као 54. владар свих Срба.  Први 
записани свесрпски владар је Свевлад, Самовлад 
или  Самко  Први, који  је  владао  од  492.-530. 
године  Нове  ере.  За  владаре  пре  њега  за  сада 
нема података, мада није сигурно да је Расанима 
владао један владар. По мом мишљењу Расани – 
Срби пре тога нису ни имали једног владара.

«Сваки беше у очима као царски син». 
(Судије 8,18)

«(У  времену  пре  Писма (којим  је  Бог  објавио 
људима начин њиховог  живљења како би  Он 
био њима задовољан) није било идолатрије, није 
било  култног  односа према власти,  нити зависно 
сти  од  неког  система  који  би  их  споља  контро-
лисао, па је сваки на себи имао оно достојанство 
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које има човек који је сам на себе преузео одговор-
ност  за  своје  поступке  и  заправо  тако  заиста 
постао (и био) човек!» («Порекло и деградација», од М. 

Богдановића) Само  Срби  свих  узраста  и  из  свих 
социјалних сталежа знају шта хоће да кажу речима: 
«Буди човек!»,  или  «Био је прави човек!» А да 
Србин  мора бити  човек  види се из  честе описне 
оцене:  »Био је прави Србин, прави човек!» Што 
ће  рећи,  Србином  се  сматра  само  онај  који 
испуњава и критеријуме да буде назван човеком!. 
Остали, они који не испуњавају ове критеријуме, не 
могу  задобити  овај  назив  никаквим  другим 
средствима! Исту функцију има и опомена некоме 
ко се не понаша у складу са високим стандардима 
пожељног  српског  понашања,  када  му  се  као 
оглувелом или онесвешћеном упућују речи позива 
за освешећење и отрежењење: «Хеј, Србине, пази 
шта радиш!» на ове позиве реагују и Срби који се 
понашају  апсолутно  несрпски,  а  таквих  има 
подоста. Јер, рекох већ, и највећи бандити – Срби, 
знају да Бог постоји и плаше Га се!
Расани/Срби и дан-данас у највећој  могућој мери 
показују  остатке  овог  стања  духа,  које  им  омогу-
ћава да без рђавих последица истрпе 500-годишњу 
турску окупацију, да сиромашни сељак, са искрпље 
ним  панталонама  и  поцепаним  чизмама,  пева  и 
буде задовољан на свом малом имању на којем он 
одлучује  о свему,  што га чини правим царским 
сином! 

Ова  особина  је  истовремено  и  особина  која 
онемогућава  да се Србима наметне  неки  владар 
који није по њиховој вољи – може и бивало је, да се 
то  учини  силом,  али  тај  у  њиховом  срцу  нити  у 
памћењу не оставља било каквог трага. 
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Само Срби и дан - данас имају, наизглед, ираци-
оналну, узречицу «Нека буде што бити не може!» 
- насталу као опевана особина Србина у «Горском 
Вијенцу»  од  српског  песника  Петра  Петровића  - 
Његоша. Само они знају и само они верују да се 
може догодити и непојмљиво, немогуће, ако то Бог 
буде хтео и ако је то што желе испуњење и неке, и 
првенствено, Божанске правде! 
Због  ове  особине  Срби  су  навукли  омразу  свих 
народа  света  који  би  да  Србијом  управљају  на 
даљину  преко  Срба/Несрба,  али  не  и  омразу 
Бога! А то је  најважније.  Због тога су Срби иако 
тренутно  међу  најсиромашнијим  у  материјалном, 
најбогатији у духовном и моралном погледу. Имају 
оно што је Бог дао Новој Раси, њиховим прецима 
Расанима/Србима. 
Овим  ја  аргументујем  своје  мишљење  у  којем 
наводим да Срби пре Исуса Христа нису ни могли 
имати једног владара, због превелике конкуренције 
и немирења са избором који није по вољи апсолу-
тне  већине.  Због  тога  у  Србији  ни  дан  данас не 
успевају избори за председника, за посланике... и 
Срби  се  због  тога  не  брину  превише.  Чак  брину 
много  мање  од  оних  који  би  да  што  пре  Срби 
изаберу  оне  који  би  владали  Србијом  по  вољи 
фалсификатора Историје ове цивилизације.
 
Опште је позната чињеница коју не треба објашња-
вати да гори увек мрзи бољег. Ти гори, у чијем су 
друштву или окружењу живели Расани,  примењи-
вали су силу увек  када су могли,  удруживали се 
сви најгори у борби против бољег, против Расана, 
присиљавали их на селидбу,  одводили у ропство 
или их једноставно утапали у свој етнос. Тако се са 
сигурношћу  може  рећи  да  су  Расани  били  со-
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обљутавелој  укупној  људској  раси,  коју  је  (со)  та 
обљутавела раса одбацила или игнорисала после 
чега је присвајала оно што се могло присвојити. 
Покретна имовина Расана је пљачкана, са непокре-
тности  су  терани,  а  задржаван  је  њихов  језик, 
њихово писмо, њихова знања из свакодневног жи-
вота и понеки духовни обичај. 
Све присвојено је прикривано тако што су у језику и 
писму  вршене  модификације  искривљивањем 
до непрепознатљивости али се корен никада није 
могао избацити. Рекама, насељима и планинама су 
давана друга имена, ангажовани су историчари тог 
времена  из  народа  који  је  присвојио  вредности 
Расана, који су писали нову историју увек приказу-
јући себе у светлу које им је одговарало.
Временом  су  сви  гори  народи  уочили  хроничну 
слабост Расана – неслогу, жељу за скоро апсолут-
ном слободом која је подразумевала непостојање 
било какве власти која се морала слушати,  па је 
ова неслога коришћена у затеченом стању или је и 
вештачки  појачавана  у  оквиру  припрема за изгон 
Расана са једног подручја. 
Истовремено су и Расани схватали значај слоге и 
удруживања, па су се у појединим временским пе-
риодима, у невољи, удруживали, и будући у свему 
супериорнији надвладавали своје нападаче и често 
се враћали на територије са којих су били проте-
рани.
Иза њих су увек остајали топоними – називи који 
само на расанском нешто могу да значе. Тако је и 
данас после много векова, у Индији, Кини, Русији, 
Италији,  Шпанији,  Француској,  Немачкој,  Данској, 
Шведској  и  на  свим  другим  подручјима  која  су 
припадала Расанима. Данска носи име по Србину 
Данају, који је био краљ Краљевине Данајске. Ко не 
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верује нека се распита шта на данском језику значи 
име  њихове  државе  Дан...са  њиховим  наставком 
који прикрива српско име.
Када  су  победе  над  Расанима  учестале,  њихов 
ауторитет је опадао, па су их народи који су их са 
страхопоштовањем називали Сорабинима, од чега 
је настало Сораб, Сирб, Срб, Србин, Раби и Рабин, 
– учитељи, или на санскритском језику као најста-
ријем језику који се признаје: светли људи, госпо-
дари, сада називали Склавенима што значи побе-
ђени  или  робови  или  неслободни.  Из  овога  је 
касније изведено име Словени, па су се Расани и 
сами почели тако називати  јер  су их  тако  лакше 
препознавали. 

После Потопа и када су се намножили и ојача-
ли, из Рашке су у свет кренули Расани, тамо су 
вековима  називали  Сорабима,  Сирбима  и  из 
тога су они постали Срби, да би се на крају, по 
доласку  на  просторе  одакле  су  пре  много 
векова  кренули  Расани,  стигли  Словени  од 
којих  су  се  издвојили  они  који  су  и  у  духу 
остали Расани и постали Срби и вратили се у 
своју прапостојбину Рашку/Србију!

Друкчија  прича  би  била  могућа  само када  би  се 
запоставило истраживање пута Расана и њиховог 
претварања у Сорабе-Сирбе-Србе, па потом у Сло-
вене из којих су се опет појавили Срби. 
Отишли  као  моћан  народ,  Расани,  вратили  се 
покорени,  стално  несложни,  Срби,  који  су  се 
«доселили» на Балкан. Одакле? Да ли је у време 
њиховог одсуства у трајању од преко 6000 година 
неко «чувао кућу» - да ли је бар део Расана остао 
на  првобитном  терену  или  су  се  сви  скупили  па 
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кренули,  и  после  6000  година  се  вратили  на 
Балканско полуострво  као странци? То већ више 
није било ни важно нити упутно питати.

И данас у Етиопији  «ра`с»  значи :»Глава»; војни 
командант или цивилни заповедник једне покрајине 
у Етиопији; војвода, кнез.
(Речник страних речи и израза од Милана Вујаклије)

_____________________________

На  крају  старе  ере,  на  900  година  пре  Исуса 
Христа на подручју данашње Италије живео је 
један  велики  део  Расана,  које  су  Италијани 
назвали  Етрурци.  Тамо  су  донели  оно  што 
примитивна Италија  и  Грчка,  која  се  са  њима 
сусретала, нису имале ни у зачетку. Донели су 
писмо, језик који је Грцима и Италијанима био 
потпуно  неразумљив,  градили  су  насеља  и 
градове и живели на начин који је за Италијане 
и Грке био непознат. 
Описујући догађаје у време Другог пунског рата 
(218-201.г- пре н.е.), Тит Ливије каже да је сенат 
(Римски)  наредио  конзулу  М.  Атилију  да 
потпуно уништи све књиге и сва документа која 
су имала било какве везе са Етрурцима. Једном 
другом наредбом наложено је свештеницима да 
препишу све што сматрају да би било корисно 
за  нову  власт  и  нову  цивилизацију  која  ће 
убрзо почети да осваја остали свет. Вероватно 
су тада уништене књиге од јединственог значаја 
за  познавање  етрурске  културе,  познате  под 
називом «Disciplina Etruska», тако да су трагови 
етрурског  писма  преостали  само  на  понеком 
гробу.  Оно што опуномоћеник  римског  сената 
није  успео  да  уништи  било  је  много  трајније 
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Винчанско писмо – писмо Расана из Србије и 
Расана  из  Италије,  које  су  Италијани  назвали 
Етрурцима, никада не објаснивши ко су где су и 
одакле  су,  односно  где  се  загубио  цео  један 
народ. 

_________________________________

Њима није био потребан народ – присвојили су оно 
што  им  је  било  потребно.  Научили  су  од  њих 
(Етрураца/Расана) да читају и пишу научили су се 
оним  вештинама  којим  су  се  Етрурци  служили  и 
није било никаве потребе да се такав један народ 
остави  на  територији  Римског  царства  које  се 
спремало да покори цео свет.
Када  су  укинули  (прва  вежба  у  етничком  чишћењу) 

«Етрурце» извршили су измену етрурских топони-
ма па су и свој главни град који се на етрурском/ 
расанском звао  Рума преиначили у  Рома, како се 
на италијанском и данас зове Рим и по том измење 
ном/украденом  имену  назвали  своје  царство–
Римско  царство које  је углавном  упамћено  по 
томе што је њихов судија Понтије Пилат, осудио на 
смрт Исуса Христа. 

______________________________

Овај рецепт истребљивања целог једног народа 
који су испробали Римљани, касније су 

користили сви европски народи, посебно 
ситематично Немци и Хрвати, а сада то чине 
Хрвати и Шиптари – Хрвати на подручјима 

Хрватске одакле су протерани Срби, а Шиптари 
на подручју Косова и Метохије одакле су, 

такође, протерани Срби.

28



Заштити силом читану реч

А трагове присуства Расана у данашњој Србији и 
сада  систематски  уништавају  глобални  агресори, 
кроз  енглески  језик  и  америчку  субкултуру,  уз 
помоћ  плаћених  научника  и  квазиполитичара  – 
Срба,  као и  уз  помоћ откупљивања археолошких 
локалитета  за  које  се  претпоставља/зна  да  би 
пружила још много других доказа о историји циви-
лизације која је по свему судећи започета у Србији 
или Рашкој, како се Србија раније звала, на којима 
ће се озидати огромне зграде чијим зидањем ће се 
уништити многи материјални докази који се налазе 
под земљом, односно будући да ће бити у власни-
штву  фалсификатора  историје  биће  онемогућена 
даља археолошка истраживања.

1.2. Каква је веза између Срба и Словена?

Срби  су  несловенског  порекла. Један  део 
Расана  који  се  дуго  година  налазио  на  простору 
данашње Русије, целе Азије и делом Африке, као и 
на  целокупном  простору  Европе  и  Британије, 
приликом губитака битака и територија задобијао је 
назив  «Склавен»  назив  који  су  носили  остали 
неслободни народи укључујући и оне који су наста-
њивали делове садашње Русије.
Русију су настањивали Раси и Русија је по њима и 
добила  назив.  Од  Расија настала  је  на  крају 
Русија, мада је Руси и данас изговарају и читају са 
Расија. Други народи су били неслободни, па су их 
називали  Склавенима  (што  на  санскриту  значи 
Неслободан) и када су Раси постали неслободни и 
они су постали део «Склавена». 
При  повратку  на  полазне  територије  –  данашња 
Србија, Срби су у Србију донели и назив Словен, 
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на основу чега се сматрало да су се они доселили 
из  Русије  и  да  су Словени.  Такву  причу  су 
исконструисали  германски историчари  јер  им  је 
била потребна као оправдање за етничко чишћење 
данашњих  немачких  територија  «од  досељених 
Словена».  Словенски  језици  су  проистекли  из 
Расанског језика.
Из расанског језика су настали и сви други језици 
који се погрешно крсте  «индоевропским»  - да би 
се рекло да су то језици које су са собом донели 
народи који су се доселили из Индије у Европу. 

Аргументи: 
(Језици са расанским/српским кореном)
*Српски: Јесте, мајко ја имам три.
*Руски: Да, мат, ја имеју три.
*Чешки: Ano, matko, mam tri.
*Енглески: Yes, mother, I have three.
*Немачки: Ja, mutter, ich habe drei.
*Исландски: Ja, modir, eh hefi thrja.
*Шведски: Ja, moder, jag har tre.
*Француски: Oui, mere, j`en ai trois.
*Шпански: Si, madre, yo tengo tres.
*Италијански:Si, madre, ce h`ko tre.
*Румунски: Da, mama mea, eu am trei.

(Језик који није настао из расанског/српског:)
*Мађарски  (Манџурски) језик Кинеза из кинеске провинције 
Манџурије која се налази између Монголије и Кореје, које су 
Срби до скоро исправно називали Маџарима) 
Igen,anya   ̀ m, neken von ha   ̀ rom.     

Пример за реч Раса:
*Српски: Раса(ни)
*Француски: Race
*Шпански: Raza
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*Италијански:Razza
*Немачки: Rasse
*Енглески: Race

Наравно, народи који говоре наведеним језицима, 
превасходно они који су сада нека велика војничка 
или економска сила, тврде како је много што-шта 
преузето  из  њиховог  језика.  Тако  би  можда  и 
Немци и Енглези и ови други народи који се служе 
наведеним језицима радо (и то често чине) тврди-
ли да је њихов језик изворни језик и за српски – тј. 
да  је  њихов  језик,  писмо  и  култура  расадник 
европске културе, писма и језика.То ће увек потвр-
дити  и  неки  «српски»  стручњак  за  језик  који  ће 
жалити што је српски језик сиромашан у броју речи 
и није као нпр. енглески. Ја бих им се придружио у 
тврдњи да су немачки и енглески изворни језици и 
за српски,  да нема свих ваљаних доказа да су и 
немачки  и  енглески,  и  остали  језици  настали  из 
расенског/српског,  научно  промовисаног  као  језик 
«Винчанске културе-писма», на које се обавезно и 
увек надовезује и језик! Пошто је то тако, и пошто 
је  Винча  и  даље  приградско  насеље  српске 
престонице  Београда,  онда  је  прави  редослед 
обрнут од сада важећег, па је неопходно исправити 
оно ште је фалсификовано последњих деценија 
Старе ере од стране Румљана/Римљана!

Али  фалсификатори  су  виспрени  криминалци  и 
врло  тешко  признају  извршење  кривичног  дела. 
Као  што  је  то  случај  и  сада.  Већ 17 година (од 
1987.г. када је званично потврђено да је расанско 
писмо  најстарије  на  свету)  чека  се  на  измену 
Историје ове цивилизације. И уместо признања 
извршеног  фалсификата,  иде  се  на  уништење 
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Србије и Срба, после чега директних оштећених не 
би  било  па не би  било  потребе да се било  шта 
мења.  Измишљају  се  најгрозније  ствари  које  се 
могу  приписати  једном  народу  само  да  би  се 
оправдала хиљадугодишња тврдња римско-грчко-
германских историчара о настанку језика, писма и 
културе у Европи!

________________________

Расани/Срби, Божији народ, сметају 
завршетку Нове Вавилонске куле назване 

Нови Светски Поредак. Због тога ће Божији 
народ бити у немилости Поретка и он ће 

бити окривљен за сва зла која се догађају 
на Планети Земљи. Није ли вам ово све 

познато из последњих 14 година - из НАТО 
завере према Србији, тзв. «Међународног» 

суда у Ден Хагу у Холандији, невиђеним 
санкцијама сваке врсте у трајању од 42 

месеца, бацање атомских бомби на 
Републику Српску и Србију?

Али, завршетак Нове Вавилонске куле није 
по Вољи Божијој и она неће бити завршена!

__________________________________

Код Срба је меморисано старо знање проистекло 
из  искуства  о  настајању  језика  многих  других 
народа са којима су се додиривали или мешали, 
које се тиче језика: 

«Говори српски да те цео свет 
разуме!»
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Зар треба бољи коментар од овог који сам 
невео упоређујући изговор једне тврдње на 
већем броју данашњих европских језика!?

1.3. Одакле су Срби дошли на Балканско 
полуострво?

Срби  нису  ни  од  куда  дошли  на  Балканско 
полуострво! Део  оних  који  су  отишли  у  друге 
области  вратили  су  се  кући.  Они  су  се  вратили 
после  више  хиљада  година  боравка  у  Мисији 
описмењавања, обучавања, и васпитавања других 
народа  и  обележавања  пута  којим  су  ишли.  Део 
оних који су били у Мисији вратили су се својој кући 
где су их чекали они који никуда нису ни ишли! Они 
нису  требали  да  воде  никакву  борбу  да  би  се 
настанили тамо одакле су и пошли. А становали су 
у целој Европи, Азији, Русији, делом и у Африци и 
наравно на већем делу Балканског полуострва. То 
је као када један брат негде отпутује и тамо створи 
породицу, па иза њега неколико генерација живи у 
том новом месту настањења да би једна генера-
ција  из  неких  разлога  одлучила  да  се  врати  на 
дедовину!  Она тада долази са правом које се не 
мора остваривати силом. Они су добро дошли – јер 
су  се вратили на своју  земљу.  И као да никакве 
паузе није ни било. 
Али они који долазе преносе онима које су затекли 
све оно што су успут научили,  а ови који  никада 
нигде нису ни ишли, они су као «чувари ватре», уче 
повратнике изворним српским обичајима и вредно-
стима  ако  су  их  повратници  успут  погубили  или 
позаборављавали.  Тако  се  у  Расана/Срба  увек 
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чува непромењена култура, писмо и језик. Како је 
то  било  пре 2000 година када су  се многобројни 
Срби враћали у своју постојбину тако се код Срба и 
сада догађа. 
Срби су у  Хрватској  живели непрекидно више од 
300 година. Тамо су се мешали и додиривали са 
Хрватима,  њиховим  обичајима  и  менталитетом. 
Део  тих  обичаја  и  посебно  део  хрватског  мента-
литета  су  усвојили  и  када  су  их  пре  10  година 
Хрвати  протерали  из  Хрватске  они  су  у  својој 
прапостојбини опет били у ситуацији да науче оно 
изворно  српско  што  су заборавили.  И  опет  су 
постали прави Срби. Тако се то догађало одувек!

Сви Срби без обзира где и како живе, ван Србије, 
сањају дан када ће се вратити за стално у Србију! 
Иностранство  није  за  Србе.  Срби  имају  кодиран 
генетски  запис  како  се  окончала  њихова  Мисија 
просвећивања других народа која је трајала више 
хиљада година – знају како им је узвраћано, како 
им је отимано, како су варани и понижавани и због 
тога теже да буду на територији на којој им нико не 
може  нанети  никакво  зло  –  територији  данашње 
Србије, накадашње Расије или Рашке!
Захваљујући  српским  научницима,  фалсифико-
вање историје ове цивилизације је откривено! 
Ускоро  ће  оно  бити  и  осуђено  па  ће  бити  јасно 
откуда оволико труда и жеље да се Срби и Србија 
униште! А ништа јој се неће догодити. 
Фалсификатори, отимачи и пљачкаши нека стрепе! 

Срби искрено верују у Божију правду која свакоме 
даје према заслугама. Какве су чије заслуге зна Бог 
и ти који чекају награду за дела своја.
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2. КОЈИМ ПИСМОМ ПИШУ ДАНАШЊИ 
СРБИ?

Насловна  корица  овог  рада  исписана  је  писмом 
старим најмање 6000 година. Данашњи Срби су то 
врло лако прочитали и разумели. Садашњи Срби 
који  су  се  звали  Раси  пишу  својим  расенским 
/расанским  писмом  које  је  сада  обележено  као 
«Винчанско писмо» јер је само трудом археолога 
ухваћена нит са пореклом овог писма. Срби пишу 
својим  писмом  из  кога  су  настала  сва  друга 
линеарна писма и то много година после настанка 
тзв. «Винчанског писма»

«Откриће система «Винчанског писма» мења и, 
историјски и географски, помера колевке раних 
цивилизација и путање њихових кретања.» 

(«Винчанско писмо» Р. Пешић, страна 125.)
 
«Винчанско писмо је линеарно, односно словно 
писмо и полазна је тачка у кругу, сада већ девет 
система, чиме и указује на тајну процеса наста-
нка своје морфологије и понављања тог конти-
нуитета у строго одређеном ритму до броја који 
означава све слојеве фона у једном тону, што је 
израз линеарне димензије атома. 
Винчанско писмо је дало и морфологију броја 
коју  данас  погрешно називамо РИМСКОМ.  Јер 
Рим је био далеко од Винче преко 3000 годи-
на....» 

( «Винчанско писмо» Р. Пешић, страна 124.)
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Откриће наших (српских) научника и валоризација 
њиховог открића - «Винчанског писма» неминовно 
намеће потребу  за  изменом историје  писмености 
која је до открића «Винчанског писма» сматрала да 
је  колевка  писмености  Месопотамија.  Сада  је 
коле-вка  писмености  пренета  на  Подунавље,  у 
централну  државу  Балканског  полуострва,  сада- 
шњу Србију, накадашњу Расију/Рашку. 

Сада хронологија писмености изгледа овако, и 
јасно ће свако уочити ко је од кога узимао, ко је 

крио, ко је крао, ко је кога протеривао, ко има 
историјска права на неке територије, ко је 

фалсификовао, ко је свих ових векова хтео да 
избрише трагове Срба у данашњој Србији и 

Европи. Али, није дао Бог своје дело,
Божију земљу, Србију!:

*Протописмо Лепенског вира 
 8000-6000. године пре н.е.
*Винчанско писмо 5500-3200. године пре н.е.
*Протосумерско пиктографско 3100. године пре н.е.
*Сумерско клинописно 3000.г. пре н.е.
*Египатско пиктографско 3000.године пре н.е.
*Протоеламско клинописно 3000.године пре н.е.
*Акадско клинописно 2500.године пре н.е.
*Еламско клинописно 2500.године пре н.е.
*Протоиндисјко пиктографско 2300.године пре н.е.
*Критско пиктографско 2000.године пре н.е.
*Критско линеарно а 1800.године пре н.е.
*Хуритско клинописно 1700.гоидне пре н.е.
*Критско линеарно Б 1700.гоидне пре н.е.
*Фестоски диск 1700.године пре н.е.
*Библоско слоговно 1700.године пре н.е.
*Протосемитско слоговно 1700.године пре н.е.
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*Хетско клинописно и пиктографско 
 1600.године пре н.е.
*Протосинајско слоговно 1600.године пре н.е.
*Протофеничанско слоговно 1600.године пре н.е.
*Протопалестинско слоговно 1600.године пре н.е.
*Кипарско-минојско 1500.године пре н.е.
*Јерменско пиктографско 1400.године пре н.е.
*Кинеско пиктографско 1300.године пре .н.е.
 *Феничанско слоговно 1100.гоиодне пре н.е.
*Старојеврејско 900.године пре н.е.
*Арамејско 900.године пре н.е.
*Етрурско (Расенско) 900.године пре н.е.
*Грчко 900.године пре н.е
*Кипарско слоговно 700.године пре н.е.
*Анатолијске азбуке 700.гоидне пре н.е.
*Персијско слоговно 600.године пре н.е.
*Латинско 600.године пре н.е.
*Самудско 600.године пре н.е.
*Лихјанско 600.гоидне пре н.е.
*Сафаитско 600.годне пре н.е.
*Индијско 500.године пре н.е.
*Јеврејско квадратно 500.године пре н.е.
*Пунско 400.године пре н.е.
*Иберијско 300.гоидне пре н.е.
*Пахлавијско 300.гоидне пре н.е.
*Коптско 100.године пре н.е.
*Палмирско 100.гоидне пре н.е.

2.1. Којим језиком говоре данашњи Срби?

Ако се прихвати као логично, и сасвим ван сумње, 
схватање да је српско писмо – ћирилица оно исто 
писмо  којим  су  писали  Расени/Рашани  и  да  се 
сачувало  у  изворном  облику  код  Расена/Рашана 
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који  никада  нигде  нису  одлазили  са  територије 
данашње Србије, онда је основано тврдити да је и 
језик којим данас говоре Срби/некадашњи Расени, 
или Расани,  расенски/рашански,  односно да је то 
овај  садашњи  српски  језик.  Наравно,  исто  као  и 
писмо и он је трепео и трпи извесне модификације 
али не у мери да би он био неразумљив и онима 
Расанима/Расенима који су умрли пре више хиља-
да година, ако би се они сада од некуда појавили. 
Као што је познато Расени/Рашани и њихова држа-
ва Расија/Рашка били су стално мета окупатора из 
најразличитијих народа. Сваки окупатор је настојао 
да уклони трагове онога што је затекао. Посебно се 
то  односи  на  језик  и  топониме.  Али,  сви  мудри 
српски владари су то знали и посебно указивали да 
је боље испустити тврди град него изгубити своју 
реч.  Реч  је  оличена  у  знаковима  –  словима  која 
чине језик. Нису нам Расени/Рашани, наши далеки 
преци  без  великог  разлога  на  хиљаду  начина 
оставили  поруку  «Заштити  силом  читану  реч!» 
Што ће рећи, бори се за свој језик, за своје писмо, 
да не нестанеш!
Садашњи Срби потомци мудрих Расена ову поруку 
не узимају довољно у обзир када се олако одричу 
својих  изворних  да  би  присвајали  речи  које  су 
заправо деформисане српске речи!
Ако би се поставило питање откуда овде старосло 
венски,  староцрквени и други деформисани јези-
ци расенског корена, може се одговорити да су у 
једном  тренутку  агилнији  повратници/Расени  који 
су се вратили као Срби, наметнули оно што су као 
језик  усвојили  у  току  хиљаду  годишњих  Мисија 
широм  света.  Али,  није  то  било  право,  није  се 
уклапало и није могло да замени оно што су «чува-
ри ватре» чували у изворном облику. 
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Вук  Стефановић  Караџић  је  само  мало  дотерао 
поједина  слова  и  азбуку  комплетирао  са  30 
слова/гласова и то је садашње расенско писмо или 
наша српска ћирилица. Али, наша је и латиница и 
сва  друга  писма  и  сви  језици  проистекли  из 
нашег  писма и  језика. Због  тога  је  и  дан-данас 
било којем странцу немогуће да научи српски језик 
а да се не уочи да он није Србин. Срби, пак, могу 
да науче све језике који су проистекли из српског и 
то тако да се ни по чему не може рећи да тај језик 
не  говори  припадник  народа  којем  тај  језик 
припада.  Ово  је  принцип  «Ко  може/зна  више 
може/зна и мање – ко зна компликовано зна и 
једноставно!»
Ова немогућност учења српског, нас Србе и штити 
од сваког уљеза и истовремено нам потврђује да 
ми Срби нисмо Словени. 
Рецимо, Руси никада не могу да науче српски језик, 
осим ако  су  они  Срби а  да  то  и  не  знају.  Јер у 
Русији су остали милиони Срба при повратку у пра-
постојбину – Србију.
Неосноване су замерке које понеки Срби упућују на 
рачун Вука Стефановића Караџића за кога тврде 
да је највећи кривац што смо се кроз језик и писмо 
одвојили од Руса и Бугара,  Словена којима и ми 
сами припадамо. 
Ми њима не припадамо. Наше писмо и наш језик 
су изворни језици и Русима и Бугарима па би било 
чудо да смо уместо оригинала прихватили фалси-
фикат!  И то само под изговором да смо/што смо 
прошли кроз садашњу Русију, одакле смо се досе-
лили.  То «прошли» треба  схватити  врло условно 
јер је пролазак трајао више хиљада година! 
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Као: 
Срби су Словени који неће да говоре словенским 
него измишљају неки свој, посебан језик – ово би 
рекли они којима ово није ни намењено. 

Вук Стефановић Караџић је у мисији коју му је Бог 
одредио  само  вратио  српски  језик  и  писмо 
њиховим изворним облицима. Он сигурно није био 
упознат са открићем «Винчанског писма» али је он 
вођен  невидљивом руком - правим путем.  Да се 
сачува наше писмо и језик  и да се потврде речи 
Исуса Христа да се ништа не може учинити тајно а 
да не постане јавно! 

2.2. Ко је преузимао обичаје језик и писмо 
Расена/Срба?

Обичаје,  језик  и  писмо  преузимали  су  сви 
неписмени народи са којима су Расени долазили у 
додир. 
По  протоку  одређеног  времена,  примитивнији  а 
лукавији  народи су  присвајали  и језик  и  писмо и 
исте су деформисали због компликованости изго-
вора,  немогућности  изговора  више  узастопних 
сугласника  између  којих  су  убацивали  само-
гласнике  или  одређене  наставке  како  би  им  то 
било прихватљивије за изговор – то се чинило до 
не-препознатљивости па када се деформисана реч 
испише и другим писмом онда  изгледа да то нема 
никакве везе са расенским. То су масовно чинили 
Румљани/Римљани,  Немци,  Енглези,  Индуси,  и 
многи  други  мали  народи  као  Румуни,  Шиптари, 
Бугари.... 
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Замислите да на неком великом тргу у Србији неки 
песник или политичар – Немац, Енглез или Фран-
цуз  држе  говор.  Поредите  њихово  замишљено 
обраћање и  стварно  обраћање Вука  Драшковића 
или Матије Бећковића. Странци ни данас не могу 
да изговоре реч «Србија» већ обавезно «Сербија». 
И истовремено нас терају да као универзални језик 
усвојимо најпростији језик Европе – енглески, који 
је само тешко деформисани расенски/српски језик.. 
Да усвојимо фалсификат, ми који поседујемо ори-
гинал! Зато што су они тренутно велики и јаки – не 
знају да је то на самом крају! И боље је за нас да 
то не знају.
Једном сам присуствовао  митингу  у  Београду  на 
које је говорио и неки Француз, политичар – гово-
рио је неразумљиво, француским, и после неколи-
ко минута Срби су му добацили  «Баци жваку из 
уста, када говориш!»
Овим деформисаним расенским језиком/језицима и 
писмом исписивани  су  топоними  за  које  се  сада 
после неколико хиљада година, када Расена тамо 
више нема, не може лако утврдити порекло. Али, 
пописани  су  сви  топоними  на  целокупном  путу 
Мисије Расена и сачувани су, иако је предузето низ 
мера да се то заувек уклони!
Наш  велики  и  апсолутно  непризнати  научник, 
правник, историчар, етнолог, теолог и војни коман-
дант,  Милош  С.  Милојевић р.  1840.г  у  мачва 
нском  селу  Црна  Бара,  сакупио  је  богату  збирку 
докумената,  мапа  и  других  података  којим  је 
осветлио  део  српске  историје  која  се  чинила 
непостојећом.  Штампао  је  део  тих  података  као 
«Одломци Историје Срба» 1872.г. а онда су они 
који су фалсификовали историју ове цивилизације 
предузели мере да се 1918.г.  сандук са његовим 
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документима који се нашао на тавану београдског 
првостепеног суда нетрагом изгуби. Неко је преду-
зео мере да се оно што је он сакупио учини недо-
ступним.  Наравно,  потом  је  нађен  потребан  број 
Срба, међу којима је најагилнији германофил био 
Иларион  Руварац,  коме  су  Хравати  дали  све 
могуће епитете за памет, правду и поштење. А зна 
се,  ког  Србина  Хрвати  хвале  –  од  тога  треба 
бежати као од куге! Поред овог заљубљеника у све 
што  је  германско  и  несрпско  у  истом  колу  и  на 
истом послу било је и Хрвата, и то је разумљиво и 
очекивано, који су Милоша С. Милојевића описа-
ли као варалицу чије дело не вреди ама баш ништа 
и све је то штампано као «Народна енциклопеди-
ја Српско–Хрватско–Словеначка» 20.11.1941.г. у 
Загребу  за  целу  Краљевину  Срба,  Хрвата  и 
Словенаца! Штампали они са којима смо били у 
рату, у време трајања рата, када те Краљевине 
више  није  било,  када  је  постојала  независна 
усташка и у свему нацистичка држава Хрватска 
(НДХ) и то се и дан-данас показује као ваљана 
документација у Народној библиотеци Србије!! 
Како  за  сво  време  владавине  комуниста  од 
1944.-2000., тако и сада када је управник Наро-
дне Библиотеке Србије, бивши(?) високи адми-
нистративац  Сорош  фонда  у  Београду.  Ни  је-
дни ни други нису дозволили да се таква доку-
мента  спале или баце на  ђубриште,  где им је 
право место. 
Његова  (Милојевићева)  фамилија  у  мачванском 
селу  Црна  Бара,  у  време владавине  Александра 
Карађорђевића, натерана је да промени презиме и 
сада  у  том  селу  нема Милојевића,  већ  се  ти  са 
новим  презименом  Пеовић, надимком  називају 
Милојевићи!  Хтело  се  затрти  дело,  семе  и  име 
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онога који је  хтео да ствари око историје  развоја 
цивилизације постави како треба.
Европа, Америка, Азија, индијски потконинет служе 
се  језиком  и  писмом  насталим  од  расенског 
/српског.

Српски научници су још 1904.г. потом 1980.г., а 
закључно  1985.  и  1987.г.  у  Милану  доказали 
фонетску вредност «Винчанског писма» када је 
оно у целости научно аргументовано као најстарије 
познато писмо на свету. 
И шта се тада догодило?
Знате и сами шта се Србији догађало после 1904.г. 
па до данас!
Увидело  се  да  ће  стари  римљански  фалсификат 
историје цивилизације и свега што је као пратећа 
неминовност фалсификовано, у шта је укључена и 
прерада  Библије,  посебно  Новог  Завета,  бити 
откривено. 
Склопило  се да је  тада  умро (да ли  се случајно 
баш  тада  појављују  обриси  најчуваније  тајне 
света?)  и  странац  који  је  дуго  година  владао 
државом у којој се налазила и Србија – Јосип Броз 
звани «Тито» и то је искоришћено да се на његово 
место постави гарнитура вршилаца власти која ће 
ове  револуционарне  резултате (Винчанско  пи-
смо) и откриће римљанског фалсификата скрајнути 
на маргину интересовања. На власт је постављен 
Србин  чији  је  рођени  брат  Црногорац  и  чија  је 
ћерка Црногорка,  Слободан Милошевић, комуни-
ста  од  каријере  који  је  за  супругу  и  сарадника  и 
саветника  и  контролора  сваког  свог  дела  и  речи 
имао  жену  која  се  званично  звала  Мирјана 
Марковић о  чијем  правом  пореклу  се  у  Србији 
причало више прича, која је обезбеђивала да се о 
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српству нити било чему што би осветљавало ову 
нацију не говори.  Али,  они нису ваљано обавили 
добијени  задатак  -  они  су  допустили  или  боље 
речено  натерани  су  на  вишестраначје  у  полити-
чком животу  Србије  и  претила  је  опасност  да се 
ствари око фалсификовања историје цивилизације 
опет покрену.  Претила је опасност да на власт у 
Србији дођу Срби! А то се већ није смело дозволи-
ти. Осим да то буду Срби по вољи Америке и Ри-
мокатоличке Европе/Цркве!

Тада, 1987.г.,  Ватикан на челу са Папом Јованом 
Павлом  Другим  позвао  је  у  помоћ  Америку  и 
Немачку да спасавају историју по којој се Германи 
староседеоци  Европе,  а  Римљани  утемељивачи 
културе, језика, права, правде, писмености и рели-
гије,  па  је  Србија  већ  1990.г.  нападнута  преко 
Косова и Метохије са циљем да јој се откине део 
територије са највише сачуваних споменика новије 
историје,  културе и религије.  Та баштина  српског 
народа се уништава на очиглед војске коју надгле-
да  и  плаћа  Америка,  уз  видљив  смешак  Римо-
католичке цркве која се понекада пренемаже како 
не може да заустави насиље! 
Као да се било шта догађа без њене сагласности! 

Ватикан то не осуђује.  Бришу се трагови боравка 
Срба  на  Косову  и  Метохији  по  систему  који  су 
Румљани/Римљани  извели  у  односу  на  Етрурце 
/Расене у Италији 218.-201. г. пре н.е. са крајњим 
циљем да се Србија расточи на већи број  малих 
делова који ће се на различите начине моћи при-
кључивати  околним  државама,  зашта  се  здушно 
залаже  Војислав Коштуница, човек који једини у 
Србији има такво специфично презиме, политичар 
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на  кога  типује  Запад,  и  којем  је  Запад  доделио 
награду  «Државник  године», одмах  пошто  је  на 
власт  дошао  уз  упутребу  насиља  и  спаљивања 
сопствене  зграде  Скупштине  која  је  оличавала  и 
последње  велико  Српско  царство –  територију 
СФРЈ која је обухватала и највећи део историјских 
теритoрија Рашке! 

За  тај  пројект  растакања  Србије  на  више  малих 
округа – региона, непријатељи опстанка и оволике 
Србије,  ангажовали  су,  поред  већ  наведеног 
политичара  који  се  презива  Коштуница,  мада  у 
Србији такво племе не постоји, и већи број других 
Срба  и  Црногораца  (дела  вештачког  народа 
насталог растакањем српског етнокорпуса), који се 
јеже и на помен било чега што би их повезало са 
Србима и Србијом - политичара који би да владају 
Србијом. 

Србија је нападнута највећом силом од како 
постоји  ова  (Послепотопна)  људска  раса. 
Зашто? Да се прикрије највећи фалсификат 
од  како  постоји  та  људска  раса!  Да  се 
прикрије место настанка света, писмености, 
језика,  религије,  духа који  је  био оличење 
жеља Бога када је стварао човека – да се 
избрише име Србије са мапе света и Срба 
са списка живих народа.

Ово је  уједно  и  одговор  на  питање  због  чега  се 
толерише садашње понашање Шиптара на Косову 
и Метохији? Ово је и објашњење зашто се кршила 
и формално постојећа правда када се одлучивало 
да се Србија под хитно  «Окупа челиком» када је 
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1999.г.  нападнута  од  стране  НАТО  пакта  и  19 
других земаља и 77 дана била засипана најубита-
чнијим  бомбама  које  је  ђаволски  ум  Америке 
могао да смисли. И преживела је Србија. И све је 
мирно  гледала  Русија.  И  све  оно  што  ће  се 
догађати  Русији  и  другим  државама,  мирно  ће 
гледати Срби из своје прапостојбине Расије/Србије 
у коју су протерани са свих страна на које су се, у 
Мисији од Бога одређеној, били раширили. 
Србија  је  заштићена  енергетским  прстеном  и 
њој нико ништа не може. До самог Бога!
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3. КАКВУ ЈЕ УЛОГУ РАСИМА/СРБИМА 
ОДРЕДИО БОГ У ОБУЧАВАЊУ 
ОСТАЛИХ НАРОДА?

Народ  настао  од  преосталих  људи  из  Библијске 
Нојеве барке после Општег Потопа – Расени, Нова 
Раса, како им је сам Бог рекао, имали су за циљ да 
буду  у  свему друкчији  од  оних  због  којих  се  Бог 
одлучио на велики Потоп и уништење дела својег - 
људи које је Он створио по лику свом.
Када се каже да су они  Нова Раса наравно да се 
не мисли на стварање нових  људи у  биолошком 
смислу – људска раса је постојала много хиљада 
година пре Потопа. Ова Нова Раса/Раси је требало 
да буде нова у духовном смислу!

Нова Раса – потомци Нојевог сина Јафета, имала 
је  задатак  да  помаже  и  утиче  да  се  поправе  и 
народи  настали  од  остала  два  Нојева  сина, 
посебно они који су настали од Нојевог сина Хама 
којег је Ноје проклео због показаног непоштовања 
према њему самом.
Бог је  Нову Расу научио да пише, да створи свој 
језик који ће се чувати кроз оно што је написано и 
упозорио «Да се читана реч мора силом штити», 
односно како су нам преци, Расани/Рашани, оста-
вили у аманет да поступамо тако како би «Зашти-
тили силом читану реч!»
Та  читана  реч  је  била  сама  суштина  истине, 
живота,  настанка,  односа  према  Богу  и  свему 
живом  и  неживом  што  се  налази  на  Земљи. 
Писменост  је  у  почетку  била  тајна  посвећених  и 
касније се то знање ширило. Када су Расани дово-
љно  бројчано  нарасли,  када  су  стекли  довољно 
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знања из различитих области која подразумева и 
знања  градње  бродова  којим  се  путовало  преко 
мора,  кренули  су  у  ненастањене  делове  Земље, 
односно  започело  је  ширење  Расана  «на  све 
четири  стране  света»  па  су  кренули  ка  Египту, 
Израелу, Ираку, Ирану, Саудијској Арабији, Индији, 
Кини,  Русији  и свим деловима Европе.  У Европу, 
као најближи део на који су се исељавали, ишли су 
копном преко садашњих северних граница Србије и 
једни  отишли  ка  садашњој  Русији,  други  ка  Сре-
дњој, Северној и Западној Европи. Други су ишли 
морем до садашње Италије и потом се ширили ка 
Западу да би се састали са онима који су отишли 
копном.
У целом свету су Расани организовали насеља и 
градове, подизали их на обалама безимених река и 
језера  које  су  крстили  именима  река  из  Расије, 
подизали  те  градове  и  насеља  на  планинама  и 
долинама и крстили их именима градова из своје 
прапостојбине. Тако да се и дан-данас у атласима 
старим само 100-200 година који приказују Европу, 
Русију, Азију и Индију могу наћи на десетине река 
Србица,  Дунава,  градова  који  се  зову  Рума,  и 
других  градова  који  у  корену  имају  назив  неког 
расанског  племена.  Наравно,  када  су  Римљани 
фалсификовали  језик  и  писмо  Етрураца/Расана, 
они су латиницом на латинском језику исписивали 
имена градова на које су наилазали па се данас 
тешко, на први поглед, може закључити шта значи 
назив великог индијског града Калкута. А он потиче 
од  Каљокућа, из чега се прво створило  Калокута 
да би се на крају то изменило у  Калкута. Иначе, 
Дрвара,  Млава,  Сава  и  места  који  означавају 
нечији  «стан»  има  на  десетине.  Чак  се  и  целе 
државе  или  градови  зову  по  српским  речима  и 
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именима  -  стан  племена  Бјелића  је  постао  град 
Бјелуџистан,  стан  турских  ага  -  Авганистан,  стан 
Индуса, Индустан и многа друга.
(Види  «Историја  Срба»  од  Милоша  С.  Милојевића, 
страна 47.) 

Расани/Рашани су насељавајући Земљу предавали 
на коришћење другим народима сиромашног језика 
и без икакве писмености, своје писмо и свој језик 
као и сва знања која су понели са собом. И то је 
било у складу са њиховом Мисијом. Остали народи 
су се придизали и нису ни ову шансу да се поправе 
искористили – напротив, показивали су и даље све 
особине проклетог Нојевог сина Хама, пљачкали су 
и  убијали  своје  добротворе  и  потом  их  уз  сва 
понижења и подсмех терали као робове да раде за 
њих  или  их  једноставно  истеривали  са  њихових 
(расанских)  имања  или  убијали.  У  томе  су  се 
нарочито истицали Китајци  (Кинези) и Етиопљани а 
у новијој историји Манџури (део Кине између Монголије 

и Кореје) који се сада крсте Мађарима, мада су их 
Срби  до  скоро  називали  много  правилнијим 
називом  –  Маџарима,  које  су  неопрезни  Срби 
пустили  да  се  као  номадско  племе  населе  на 
ободима српске државе. 
Оваква понашања према Србима, само су прогре 
сивно увећана негативна схватања њиховог праоца 
Хама који је видевши оца Ноја откривеног, уместо 
да  га  покрије,  отрчао  код  остала  два  брата  и 
смејући им се причао у каквом је стању и положају 
затекао  оца Ноја.  Тако су  и  сада чинили његови 
потомци  нападајући  своје добротворе-Србе,  оне 
који су им упорно отварали очи!
Али,  ова  Мисија  није  била  намењена  само  за 
проверу воље осталих народа да се поправе. Она 
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је имала за циљ и да провери колико је тврда вера 
Расана  у  оно  што  су  чинили,  колико  ће  бранити 
свој језик, писмо, веру у правду, у Бога... и они су 
се кроз ову Мисију и самопречишћавали. Једни су 
умирали због болести и лоших услова живљења, 
други  су  се  утапали  у  бројније  и  примитивније 
народе,  трећи су  се  самостално  одвајали  и  при-
кључивали  неком  другом  народу,  неки  су 
запуштали  свој  језик  и  прихватали  туђи,  неки  су 
сопствени језик кварили до мере разумљивости за 
друге  народе,  па су  дошли  у  ситуацију  да  се са 
осталим  племенима  Расена  не  могу  споразу-
мевати. Али, увек је остајао довољан број оних који 
ће  се  вратити  на  место  где  су  «Чувари  ватре» 
непрекидно бдили – у данашњу Србију!
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4. КАКО СУ РАСАНИ/РАШАНИ 
ИСПУЊАВАЛИ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ИМ 
ЈЕ КРОЗ МИСИЈУ ПОВЕРИО БОГ?

 
Ако хоћемо да замислимо какав је  био ментални 
склоп старог Расанина/Рашанина, а да не погреши-
мо,  не  користимо  никакве  принципе  модерне 
психологије,  не служимо се никаквим хипотезама. 
Идимо на посматрање живих примерака потомака 
тих првих Расана који су заправо садашњи Срби. 
Колико сте у позицији да непристрасно посматрате 
данашње Србе толико ће успешан бити и ваш труд 
да опишете психолошки профил старог Расанина.

_____________________________________

Он је пре 6000 година исто као данас хтео да 
колико  год  је  то  могуће  живи  у  складу  са 
природом,  хтео  је  да  помогне,  имао  емоције 
сажаљења, страха од греха, био радознао, хтео 
да види и оно што му је непознато, био убеђен 
да је могуће у основи мењати схватање поједи-
нца  из  другог  народа  па  и  целих  народа, 
веровао је у заклетве других, мислио је да му 
се за добро које чини не може узвраћати злом, 
није  омаловажавао  просте  ни  примитивне  ни 
неписмене ни сиромашне ни богаље ни туђин-
це, исто као и данас сви су били способни за 
све, исто као и данас владала је неслога, исто 
као  и  данас  лако  су  преузимали  туђе  речи, 
обичаје и језике, исто као и данас веровало се 
да се непријатељски народ неким чудом може 
преобратити  у  пријатељски,  исто  као  и  данас 
примали су непријатеље у кућу где су их гости 
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-ли и слушали, исто као и данас није желео да 
истиче  да  су  Расени  потомци  Божијег  народа 
који  има  одговарајућу  Мисију  за  побољшање 
осталих  народа,  исто  као  и  данас  примао  је 
угрожене делове неких других  народа у  своју 
земљу и исто као и данас био је потискиван са 
своје земље, исто као и данас имао је стрпље-
ња за свако зло нането му од других, исто као и 
данас из расенског народа су излазили они који 
не воле свој народ и они који су за новац ради-
ли против свог народа. 
Значи: Стари Расанин = данашњи Србин.

_______________________

Наравно,  на многе ове особине Бог  је  гледао  са 
одобравањем. Али, на неслогу, на олако напушта-
ње  језика  и  писма  које  је  добијено  од  Бога,  на 
издаје,  на заборављање мука које су нам нанели 
наши непријатељи и олако држање да су се они 
променили,  Бог  нас  је  кажњавао.  Пустио  је  он 
Расене  да  заузму  цео  свет.  Направио  их  је 
господарима и учитељима других  народа,  учинио 
их  моћним и  за  показане  слабости  их  казнио  да 
буду презирани од најгорих, да буду побеђивани од 
најслабијих, да буду надмудривани од најглупљих 
и  на  крају  их  вратио  на  исти  број  од  око  10 
милиона, колико их је било и када су под именом 
Расана кренули у Мисију.
Бог грди и кажњава само оне које воли.  Србе он 
воли највише и зато их најжешће и кажњава.
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5. ЗАШТО ЈЕ БОГ КАЖЊАВАО И 
КАЖЊАВА СРБЕ?

За све лоше особине Расана које сам набројао у 
претходном  наслову  казну  су  трпели  Расени, 
Сораби, Сирби, Склавени, Словени и на крају Срби 
– један те исти народ од кога је Бог хтео да створи, 
и створио, Нову Расу на Земљи.
Због неслоге, свађа и борбе за власт, недисципли-
не и неспремности да се буде на сталном опрезу, 
Бог је учинио да се народ Расена којем је омогућио 
да  се  попне  на  сами  врх,  спусти  на  само  дно. 
Потом  је  горим  од  њих,  примитивним  Турцима, 
омогућио  да  500  година  тлаче  и  на  сваки  начин 
муче Србе да би се они пречистили и да би остали 
они који вреде. И пречистише се Срби. Многи се 
поарнаутише, многи се потурчише, многи се похр-
ватише, помађарише, порумунише, порусише.
Тада  Он  омогући  да  се  направи  велико  царство 
Срба – да провери да ли су шта Срби научили у 
последњих неколико хиљада година. И виде опет 
да  се  краљ  српски,  Александар  Карађорђевић, 
измирио  са  непријатељима  Срба  и  примио  их  у 
своје  краљевство.  И учини да га  ти «пријатељи» 
убију, као опомена будућим Србима који треба да 
царују.  И не догоди  се оно што је  Бог  очекивао. 
Поделише се Срби на комунисте и оне друге. Тада 
Бог омогући да Србе тлаче и свакако муче њихови 
најсвежији  непријатељи,  Немци –  они побише на 
десетине хиљада Срба успоставивши вредност да 
један Немац вреди колико 100 Срба, и омогућише 
бившим  непријатељима  Срба,  Хрватима,  да  у 
логорима  у  Јaсеновцу  и  другим  местима  убију 
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скоро два милиона Срба. Муке престадоше када се 
број Срба сведе на 10 милиона. 
Тада  Срби  изабраше  странца  (Тито) за  цара.  И 
волеше га и беше им он идол. И његове наследни-
ке учинише идолима. 
Тада  Бог  учини  све  што  је  потребно  за  одлучни 
ударац према онима који нису из Нове Расе, који 
нису  Раси.  Учини  да  се  већина  Срба  врати  у 
прапостојбину  -  и  они  се  вратише  под  претњом 
хрватског  и муслиманског  ножа који  беше у руци 
бивших Срба, учини да се већина Срба са Косова и 
Метохије врати у прапостојбину. Учини да се Црна 
Гора одвоји од Србије, јер су се ти Срби одрекли 
имена које им Бог даде. Рекоше да нису Срби, А ко 
није Србин он није ни Расанин, па може да иде где 
хоће.
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6. ЗАШТО ЈЕ БОГ ВРАТИО СРБЕ НА 
ПОЛАЗНУ ТЕРИТОРИЈУ РАСАНА?

Када се навршило 7500 (1992.г.) година живота ове 
цивилизације,  Бог  је  узео  да  сагледа  шта  је  ко 
извршио из обавеза које је имао.  «И он прелиста 
блокче!»(Деда  Милоје,  пророк  из  српског  Поморавља).  И 
виде  да  су  Расани  кренули  у  Мисију  по  Вољи 
Његовој, да су урадили све што је било потребно 
да покушају да учине бољим оне народе међу које 
их  је  слао  –  и  виде  да  је  расански  труд  био 
узалудан!
Погледа  какви  су  сада  Расани.  И  једва  их  нађе. 
Расана  више  нема! Расани  се  сада  зову  Срби. 
Али,  они још памте своје  порекло!  Писаних дела 
нема, све су уништили и све и данас уништавају 
они народи међу које је послао старе Расане. Али 
их је мало. Преброја их и рече. Тачно, колико их је 
било и на почетку! Одлучи тада да их све врати у 
прапостојбину која стално беше приправна и која 
стално беше под Његовом непосредном заштитом. 

Учини буне и ратове, учини одрицања од пријатељ-
ства са Србима за многе којима Срби помагаше и 
које примаше на своју земљу. Погледа и шта ради 
и највећа земља коју  су подигли Расани и која и 
дан-данас носи њихово име а да то у Русији нико и 
не зна. И виде да јој је свеједно шта ће се догодити 
са Србима и Србијом. Учини метеж у свету, почеше 
да се међусобно свађају они који су једино сложни 
у нападима на Србију и пусти их у рат против оних 
који  не  примише  Расане  у  добру  у  којем  су  им 
отишли. 
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Пусти Американце и Енглезе и многе њихове сат-
рапе  у  Ирак  и  даље  у  Сирију,  Иран...  Да  се 
међусобно униште.
То  се  Срба  неће  тицати! Они  су  своје  казне 
истрпели. Сада су на реду они који гонише Србе да 
их потпуно униште – и њима спаса нема!
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7. КАКО СУ ДРУГИ НАРОДИ 
ФАЛСИФИКОВАЛИ ИСТОРИЈУ 
ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ А СРПСКИ 
НАУЧНИЦИ ОТКРИЛИ 
ФАЛСИФИКАТ?

Други,  примитивнији  народи  имали  су  истанчено 
лукавство којим су надокнађивали све оно што су 
имали  Срби  и  што  их  је  (Србе)  чинило  супери-
орним у  односу на њих.  Лукавство  и  коришћење 
већ  описаних  слабости  Срба,  од  којих  је  најпо-
губнија неслога и немирење да се поступа по било 
чијој команди, било је моћно оружје лукавога. 
Коришћењем тог оружја Срби су пљачкани, отима-
но је њихово писмо, присвајан њихов језик, своја-
тани  су  називи  безимених  река  које  су  Срби 
крстили  именима  из  своје  прапостојбине,  преу-
зимана је њихова култура,  начин ратовања и све 
друго  што  би  могло  користити  тим  народима  у 
времену  када  Срба  више  не  буде  било.  Том 
тактиком су се служили сви други народи, народи 
који су потекли од друга два Нојева сина, Хама и 
Сима. 
 
Фалсификовање, које је заправо предмет овог 
мог ангажовања у својству криминалисте, учи-
нили  су  стари  Римљани, односно  становници 
тадашње Италије који су за престоницу одабрали 
српски град Руму коју су назвали Рома,  који Срби 
зову Рим. Када  су  тадашње  Србе  које  су  звали 
Етрурцима, ликвидирали, фалсификовали су исто-
рију цивилизације, настанка језика, писма, религије 
и културе и потом, немајући страха од Бога, у кога 
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тада,  као ни сада,  нису веровали,  нису ни имали 
никаквих препрека да овладају светом. И то је ера 
ове  цивилизације  која  се  зове  Ера  Римског 
царства. Царства заснованог на лажима и фалси-
фикатима,  на  преузимању  имовине,  преузимању 
њиховог  писма и  свега  што  је  имао тај  -  у  крви 
ликвидиран народ Етрураца/Расана/Срба.
Наравно,  овај  метод  потом  су  користили  и  сви 
други народи жуте и црне расе као и народи беле 
расе који  су на истим позицијама са Римљанима 
када су у питању фалсификовања историје цивили-
зације  и  прикривања тих  фалсификата  (Америка, 
Канада,  цела  католичка  Европа,  Кина,  Хрватска, 
муслиманско-хрватски део Босне, Румунија, Бугар-
ска, Македонија, Грчка и Албанија и друге непоме-
нуте државе са непобитним доказима да су тамо 
живели Расани/Срби).
Ако  би  се  желео  дати  одговор  на  питање:  Ко  је 
извршилац овог Кривичног дела фалсификовања? 
- одговорио бих да је иницијатор и реализатор овог 
фалсификовања и потом хиљадугодишњих прикри-
вања,  Римска  држава од  оснивања  до  данас,  с 
тим што се она данас подразумева као Ватикан са 
папом Јованом Павлом Другим на челу Римока-
толичке цркве, која је у тесном савезу са Америком 
која својом силом помаже како у унификацији света 
тако и у брисању трагова фалсификовања. 
Али, у криминалистици је познато и много пута про-
верено правило да се злочинац враћа на место из-
вршења кривичног дела.  Фалсификатори су један 
фалсификат  прикривали  другим.  Елиминисањем 
Етрураца/Расана  учинили  су  први  фалсификат, 
потом су основали Римско царство које је покорило 
цео свет и на целокупној  територији  која  је  била 
под  њиховом  контролом  вршили  су  прикривање 
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фалсификата кроз прављење лажних мапа, попи-
сивања градова, река, планина лажним називима, 
лажним  приказивањем  путање  кретања  Расана, 
истицали  су  зачетке  цивилизације  на  многим 
местима  стално  водећи  рачуна  да  то  не  буде  у 
Србији,  измислили су Словене као народ а  то је 
био само назив за неслободне народе, стално су 
буквално преоравали Србију. На тзв. Римском путу 
зидали  су  своје  тврђаве  (Сирмијум,  Сингидунум, 
Наис)  са  циљем  да  се  то  утемељи  као  прва 
насеобина од како Планета Земља постоји.  Србе 
су претапали у друге вере и народе,  од Срба су 
правили нацију Муслиман, Црногорац, Македонац, 
нису никада престали са планом уништења Срба и 
Србије,  а  сада  се  свом  снагом  труде  да  купе 
Србију,  посебно  места  на  којима  би  се  могли 
појавити нови докази о кривичном делу фалсифи-
ковања  које  су  учинили,  које  непрекидно  одржа-
вају,  па имамо једно продужено кривично дело 
које траје неколико хиљада година са учесници-
ма  из  десетине  генерација  оних  који  то  дело 
прикривају и као продужено завршавају.

«Код краља први, у Риму први,
немире земљом Албанском ствара,
са својом војском све ће да смрви,

тећи ће крвава река Лоара.»
(Центурија 9, под 21 Нострадамусовог пророчанства)

Да ли је потребно посебно наводити ко је у после-
дњих  25 година био први код америчких  предсе-
дника и непрекидно први у Риму? Ако јесте - Папа 
Јован  Павле  Други!  То  је  онај  који  је  рекао  да 
нема измирења са Српском Православном црквом 
све док се она не одрекне Светосавља. То је онај 
који  свих  ових  година  (од  1987.г.  када  је 
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верификовано  «Винчанско  писмо»  као  најстарије 
писмо на Планети Земљи, а он је папа од 1978.г.) 
жели да крочи у Србију, да је «овери» тако што ће 
узети бусен српске земље и благосиљати је чиме 
би  овладао,  симболично,  и  Србијом  и  целим 
светом у исто време, јер је Србија за њега једини 
забрањено  место  на  Планети  Земљи!  То  је  онај 
који се усрдно и упорно молио за спас угроженог 
албанског народа, то је онај који се ниједном није 
осврнуо на оно што се учинило,  уз  његов  благо-
слов,  Србији  и  српском  народу  у  последњих  20 
година! Светац!

«Чета ће се мала по земљи ширити,
а моћне ће страшна судбина да снађе,

силни ће народ земљу узнемирити,
када се епитаф Д. («Disciplia Etrusca»)« пронађе.»

(Центурија 8, под 56 Нострадамусовог пророчанства)

(Врати се на страну 27 и 28 овог Досијеа и прочитај шта се 
крије иза овог «Д» - ту је откриће тајне која се крије 

више од 2000 година! Аутор)

У Србији је одавно познато да су Римљани фалси-
фиковали Библију, посебно Нови завет. Сматра се 
да  ће  се  ствари  из  темеља изменити  у  тренутку 
проналаска праве Библије која се крије у Ватикану. 
Није ли екипа српских научника 1872., 1904., 1980., 
1985. и коначно 1987.г. пронашла «Епитаф Д»? 
Није ли садашње спајање (2004.г.)  аутентичних и 
истоветних информација из три различита извора 
(«Историја  Срба  –  Одломци» од  Милоша  С. 
Милојевића из 1872. године,  «Винчанско писмо» 
од проф. Др Радивоја Пешића из 1995.г. и «Поре-
кло  и  деградација» од  Милоша  Богдановића  из 
2002.г.  дуго  очекивани  сигнал,  на  који  указује 
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Нострадамус,  да  су  се  створили  услови  да  ову 
малу  чету  српских  научника  која  је  користила 
ненасилне методе (и била игнорисана од великих и 
моћних)  замени  такође  мала  чета која  ће  се 
користити насилним методима који ће бити веома 
озбиљно схваћени и којим ће (методима) ти велики 
и моћни бити кажњени на начин који им је једино 
разумљив – насилан, терористички?! 
Није  ли  садашња  организација  терориста  широм 
света ширење те «мале чете која ће се по земљи 
ширити»? По мени – јесте! 
«И  силни  ће  народ  земљу  узнемирити» - 
Америка уз наговор и уз договор са Ватиканом – 
под изговором борбе против тероризма, да би се 
прикрило  оно  што  је  пронађено  -  Винчанско 
писмо! Писмо добијено од самог Бога! Да би се 
прикрио  фалсификат  Римске  државе  од  пре 
више  од  2000  г.,  на  основу  којег  владају  све 
том!!  И  причају  да  на  ту  владавину  полажу 
право.
О «Винчанском  писму»  се  не  говори,  већ  дуго. 
Српски  владари  то  не  сматрају  битним.  Ћуте 
историчари, ћути Српска Православна Црква, ћути 
Српска Академија Наука и Уметности,  ћуте демо-
крате који  су партнери западних демократа,  ћуте 
новине, ћуте сви осим: Издавачке куће  «Пешић и 
синови»  из Београда која  је  1995.г.  после смрти 
доктора  професора  Радивоја  Пешића  објавила 
књигу  «Винчанско  писмо» и  Издавачке  куће 
«Никола  Пашић» из  Београда,  која  је  1996.г. 
прешта  мпала «Одломке  Историје  Срба»  од 
Милоша С. Милојевића, која је штампана први пут 
1872.г. Захваљујући тим књигама и студији  «Поре-
кло  и  деградација»  Милоша  Богдановића,  мој 
посао криминалисте био је у многоме олакашан. 
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Имао  сам  и  доказе  које  су  доставили  поштени 
западни научници - остало је била ствар сагледа-
вања и ређања чињеница, по правилима кримина-
листике, уз узимање у обзир онога што ја имам на 
располагању  а  Милош С.  Милојевић није  имао, 
док је  доктор професор Пешић све то имао али 
се, из неког разлога - вероватно из разлога познате 
српске  ненаметљивости,  само  тихо  борио  за 
истину  коју  је  открио.  Нико  му  тада  није  хтео 
помоћи!  О овој  истини се у Србији врло мало 
зна. 
Са резултатима ове истраге упознаћу целу Србију 
– наћи ћу (пробаћу да нађем, али је успех врло неизвестан 
због  прејаке  аутоцензуре  у  медијским  кућама  у  Србији) 
издавача  који  ће  ово  да  штампа  више  пута  као 
додатак неким недељним новинама. Или ћу наћи 
неколико Срба који ће помоћи да се ово штампа у 
тиражу који ће Србији отворити очи! 
Србија ће победити! То је сасвим сигурно!

Ја  ћу  на  крају  ове  моје  истраге  написати  и 
Кривичну пријаву против оних који су учинили 
продужено  Кривично  дело  Фалсификовања 
Историје  Цивилизације  и  Историје  српског 
народа и хиљадугодишњих геноцидних активно 
сти уперених на Србе и Србију. Биће то посебна 
пријава – онакава какву, као правник и кримина-
листа нисам подносио, али ће она бити прихва 
ћена и донеће се правична и у свему праведна 
одлука!  На  тог  судију  Римокатоличка  црква  и 
Америка  не  могу  да  утичу,  не  пита  се  ни 
Европска Унија, ни Уједињене Нације, ни злот- 
вор који  има двојаки лик жена-мушкарац,  која 
има  задатак  да  прогони  Србе  у  Ден  Хагу  и  у 
целом  свету,  која  би  умрла  али  још  није 
ставила  у  затвор  Радована  Караџића,  па  не 
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може. То не може чак ни чувена сила НАТО која 
је уз једногодишње припреме и уз помоћ још 18 
држава  скупила  храброст  да  нападне  малу 
Србију  –  али  није  успела  да  је  победи,  мада 
прича да јесте!
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8. КАКО ЈЕ ОТКРИВЕНА ЕНЕРГЕТСКА 
ЗАШТИТА СРБИЈЕ?

Било  је  нормално  претпоставити  да  је  Бог  своје 
дело и свој народ – Божију земљу Србију/Расију, и 
Расе/Србе на неки начин заштитио. Околност да се 
Срби никада нису смањивали испод пет милиона у 
својој прапостојбини – данашњој Србији где су увек 
дежурали «Чувари ватре», односно да их увек има 
око 10 милиона без обзира на искушења кроз која 
су пролазили, била је потврда исправности поста-
вљене хипотезе - од почетка неуспеле Мисије по 
целом свету, до искушења живота под окупацијама 
различитих народа.

Поредио сам ту околност са околностима из исто 
рија  других  народа – нема ни приближне слично 
сти.  Установио  сам  да  су  се  у  једном  тренутку 
(1998.  и  1999.г.)  против  Србије  поставили  сви 
народи  и  све  земље,  чак  и  они  за  које  смо 
сматрали да су нам браћа! Овде се мисли на Русе.
Недвосмислено  се  овај  период  од  1992.  са 
кулминацијом мржње Срба, од стране скоро целог 
света, и њихове све мање државе, у 1998. и 1999.г. 
поклапа са делом приче Исуса Христа ученицима 
Његовим као: 

«И сви ће мрзети на вас имена мојега ради; 
али који претрпи до краја благо њему.»

( Глава 10, под 22 Јеванђеље по Матеју)

Наравно,  сматрао сам немогућим да је Бог склон 
да трпи оволико дуго оволику количину неправде 
коју  чини западни свет.  Сматрао сам да ће Он у 

67



Заштити силом читану реч

једном тренутку подвући црту и развејати жито од 
кукоља. Сматрао сам да западне државе владају 
по основу скривања нечега што је битно – нечега 
што ће када се открије, њима избити главни адут из 
руке којим су аргументовали своје тврдње да им је 
суђено  да  управљају  светом  и  да  га  уређују  по 
својој вољи. Мислим да је откривање и верифико-
вање  «Винчанског  писма»  била  потврда  речи 
Исуса Христа из приче Његовим ученицима, када 
каже;
 

«Не бојте се дакле, јер нема ништа сакривено
што се неће открити, ни тајно што се неће 

дознати».
(Глава 10, под 26, Јеванђеље по Матеју.)

Ја ћу се, када окончам ову криминалистичку истра-
гу,  држати  упутства  Исуса  Христа,  које  је  било 
намењено Његовим ученицима:

«Што вам говорим у тами казујте на видику; 
и што вам се шапће на уши, проповедајте са 

кровова.»
(Глава 10, под 27, Јеванђеље по Матеју.)

А онда сам, не својом заслугом, дошао у ситуаци-
ју  да добијем мапу садашње Србије са уцртаном 
заштитном енергетском оградом која у  целости 
покрива  српску  прапостојбину,  Расију  /садашњу 
Србију, и која ће сама по себи показати ко треба да 
остане  у  садашњој  Србији  ако  хоће  да  буде 
сачуван.  Никога не треба наговарати да остане у 
Србији, свако треба да чини оно што мисли да је по 
њега најбоље. Шиптарима не треба желети ника-
кво зло, доста им је ово које их је снашло и оно 
које  им  се  спрема. Када  нестану  они  и  многи 
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други, не жалимо због тога. Само ће примити плату 
за дела своја.  Када дође време да велики моле 
мале, имајмо у виду да им се све догађа по вољи 
Божијој. То важи и за оне које до скоро сматрасмо 
браћом – они нас никада  тако не доживљаваше. 
Увек смо им служили да буду у игри великих. Ово 
посебно,  ако  се  убрзо  недвосмислено  не изјасне 
поводом овога што фалсификатори чине Србији! 
 
Нека  се  запитају  Манџури/Маџари/Мађари  ко  су 
били/и  ко  су  «Раци»,  нека  се  запитају  сви 
«Расими»  из  Србије,  муслиманске  вере,  откуда 
неким мушкарцима,  муслиманима у  Србији  такво 
име? Шта се хтело тиме рећи?
 
 Нека  се  запитају  сви  европски  народи  који 
научише  да  пишу  и  читају  на  основу  расанског 
/српског писма и језика, шта значе имена њихових 
градова  која  у  корену  говоре  о  Србима.  А  не 
морају. 
Ја ћу Кривичну пријаву свакако поднети!
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9. ШТА ЋЕ СЕ ДОГОДИТИ СА 
ФАЛСИФИКАТОРИМА?

Биће осуђени – свакако.  Неће им судити никакав 
земаљски суд јер  су  (ови  који  су  фалсификовали)  све 
судове  узурпирали  и  учинили  неправедним.  Ја, 
човек  из оштећеног народа само ћу их пријавити 
власнику  све Земље,  свих људи и свега живог  и 
неживог,  а  Он  ће  пресуђивати,  појединцима  и 
народима, областима и у крајњем целој Планети. 
Јер је тако праведно! Ја бар тако мислим.
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10. ШТА СРБИ(ЈА) ДАЉЕ ТРЕБА ДА 
ЧИНЕ?

Да  се  окупе  на  простору  који  је  само  за  њих 
одређен. Да не брину туђе бриге. Да воде рачуна о 
Вољи Божијој. Да не жале друге народе због онога 
што ће их снаћи. Да се не боје оних који могу да 
убију тело, већ оних који поред тела могу да убију и 
душу.  Да не узимају  себи за  право да опраштају 
злочине западних и многих источних народа, јер је 
то Божије право.
Да се не мешају у рат у који ће хтети да их увуку 
«пријатељи» са запада. Да не брину о Русији ако 
се она брзо и недвосмислено не изјасни по питању 
Србије.
Да свакако живе онако као знају  да је  праведно. 
Јер  и  највећи  бандити  –  Срби,  знају  шта  је 
правда. И знају да Бог постоји, да све види и 
све зна.

Да се не друже са онима који могу да дају овакве 
изјаве:

«.... Србија је на ивици обнављања геноцидних 
ратова са Хрватском, Словенијом и Босном и 

Херцеговином. Њен срамни пораз од снага 
НАТО 1999.г. током рата на Космету уништио је 

њене претензије за статус велике силе на 
Балкану.......»

(Београдска «Политика» на страни А6 из Уводиника
америчког «Лос Анђелес Тајмса» 13.1.2004.г.

Не подржавајмо ни Србе који овакве људе из 
оваквих  држава,  са  оваквим  мишљењем  о 
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Србији, сматрају потенцијалним или садашњим 
пријатељима и чинимо све супротно од њихо-
вих савета! Србија је водила геноцидне ратове 
и срамно(!!) је изгубила рат од НАТО пакта и 19 
земаља?!  То  је  њихово  витештво,  поимање 
правде и то је њихов став према Божијој земљи 
Србији,  коју  би  по  налогу  Рима/Ватикана  да 
дозову  памети  која  подразумева  да  се  Срби 
одрекну сами себе! 
И  то  све  само  због  тога  што  је  у  Србији  на 
изборима 28.12.2003.г. победила странка Срба и 
оних који воле Србију – Српска радикална стра-
нка!

____________________________

Пазите се ви Срби и ви који се устежете 
да кажете да сте Срби, који би хтели да 

владате Србијом! 

Пазите шта радите!
Није Србија обична земља и није она 

обична држава. Ко хоће да влада 
необичним и сам то мора бити. А 

необичност није оно што се уклапа у 
западне шаблоне нити у било које друге!

____________________
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11. РЕЗИМЕ

Велики Потоп, као казна људском роду. Остао Ноје 
са својом породицом. Од три његова сина настала 
садашња  цивилизација,  настали  сви  људи  на 
Земљи.  Срби настали од Нојевог сина Јафета. 
Од  Бога  научени  да  као  Нова  Раса  људи,  да 
пишу, читају и имају савршен језик споразумевања. 
Речено  им  да  су  они  Нова  Раса.  Себе  назвали 
Расанима. Расани су постали Рашани и имали су 
своју државу Расију или Рашку. И данас код Блаца 
постоји место које се зове  Рашица и оно се пише 
Винчанским писмом, Етрурским писмом и Српском 
ћирилицом  –  истоветно.  А  протекло  је  најмање 
6000 година! Од расанског језика и писма настали 
сви језици и сва писма која се погрешно крсте као 
«Индоевропска». Расани имали обавезу добијену 
од  самог  Бога  да  у  Мисији  просвећивања и  соп-
ствених  искушења  стигну  до  на  крај  света,  да 
владају целом Планетом Земљом, да буду уважа-
вани  и  потом  протерани  на  полазну  територију, 
данашњу  Србију.  Отишли  су  Расани  из  Расије 
/Србије  на  све  четири  стране  света:  Копном  на 
север  у  Европу,  Русију,  Азију,  Индију,  морем  у 
Италију и Африку. 
Овладали светом па су их звали Сирби,  Сораби, 
Раби, Сорабини – учитељи и господари.
Нападани  од  црних  и  жутих  народа  посебно  од 
Етиопљана и  Китајаца (Кинеза).  Вратили  се  у 
Европу, ближе прапостојбини Расији, као неслобо-
дни  људи  које  су  примитивни  народи,  Германи, 
Маџари/Мађари  (Манџурија  –  део  Кине  између  Монго 

лије и Кореје)  и други називали «Склавенима» како 
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се на санскриту називају робови и то име је ишло 
са њима кроз целу Русију. 
По  овоме  су  Расани,  Сораби(ни),  Сирби,  Срби, 
добили име Словени и што је искоришћено да се у 
германској  историографији  тврди  како  су  Европу 
населила  словенска  племена  која  су  дошла  из 
Русије од којих су се нека називала Србима.
Део Расана у Италији  назван је  Етрурцима. Рим-
љани су на неколико стотина година пре Нове ере 
уништили Етрурце, али су задржали њихово писмо 
и језик. Фалсификовали су историју римске државе, 
целог света и написали је у светлу које им је одго-
варало. На основу расенског направили су латини-
чно писмо и латински језик којим су означавали све 
Расанске топонима, тиме прикривајући да је неко 
пре  њих  ту  боравио  и  посебно  да  је  имао  било 
какво  писмо  или  било  какав  разумљив  језик. 
Побеђени Расани су се враћали ка прапостојбини 
под именом Сирби, преко Сибира који се по њима 
назва Сирбир, и Русије која се тако и зове по Раси-
ма.  Русија  се  на  руском  и  данас  зове  Расија. 
Стигли  до  својих  саплеменика  који  су  живели  у 
Европи и који су већ нападани од удружених наро-
да Европе, који су, иако примитивни, имали моћ да 
се  удруже и  протерају  Словене  који  су  се  звали 
Сирби,  Серби,  Сораби  или  Срби,  на  Балканско 
полуострво, где им је и била полазна територија.
Фалсификатори  историје  цивилизације,  народи 
Европе,  удружени  са  Турцима  настојали  су  да  у 
периоду од 500 година затру семе и име Србина. 
Нису успели. У једном веку водили три рата против 
Србије и нису је уништили. Она је ту где је одувек 
била.  Она  је  ту  одакле  ће  гледати  резултате 
«Кривичне пријаве»  коју ћу поднети против свих 
који су против Расена/Срба чинили злочине.
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ПРИЛОГ:     
*Молба уместо Кривичне пријаве
*Карта археолошких налазишта са «Винчанским 
 писмом» и Божијом енергетском заштитом Србије
*Скица  путање  којом  су  Расани/Сирби/Сораби/ 
Склавени/Словени/Срби,  прошли  у  последњих 
7.500 година

77



Заштити силом читану реч

78



Заштити силом читану реч

Скица путање ширења Расана/Срба у 
последњих 7.500 година
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РАСИЈА
РАШКА
СРБИЈА

Шведска
Финска
Норвешка

Индија
Етиопија

Египат

Пољска
Немачка

Енглеска

Француска

Шпанија
(Италија)
Етрурска

Сибир
(Сирбирија)

Русија
(Расија)

Украјина

Киргистан, Таџикистан
Казахстан, Узбекистан
Ирак, Иран, Авганистан

Кина

Пуна – ширење Расена на око 3000 г. П.Н.Е.
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Скица путање Склавена/Срба на повратку у
прапостојбину - 1.

Напомена: Римљани су физички  уништили Етру-
рце и они се нису могли вратити у прапостојбину. 
То  је  био  први  злочин  потоњег  Римског  царства. 
Оно се злочинима и окончало, злочинима се при-
крива његова права историја и злочинима се поку-
шава вратити на место на којем је некада било – на 
место владара светом! 
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РАСИЈА
РАШКА
СРБИЈА

Шведска
Финска
Норвешка

Индија
Етиопија

Египат

Пољска
Немачка

Енглеска

Француска

Шпанија
(Италија)
Етрурска

Сибир
(Сирбирија)

Русија
(Расија)

Украјина

Киргистан, Таџикистан
Казахстан, Узбекистан
Ирак, Иран, Авганистан

Кина

Пуна  – ширење Расена на око 3000 г. П.Н.Е.
Испрекидана – повратак Расена у 

прапостојбину започет на око 300 г. П.Н.Е.
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Скица путање протераних српских племена 
из Европе у прапостојбину – 2.
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РАСИЈА
РАШКА
СРБИЈА

Шведска
Финска
Норвешка

Индија
Етиопија

Египат

Пољска
Немачка

Енглеска

Француска

Шпанија
(Италија)
Етрурска

Сибир
(Сирбирија)

Русија
(Расија)

Украјина

Киргистан, Таџикистан
Казахстан, Узбекистан
Ирак, Иран, Авганистан

Кина

Пуна - ширење Расена на око 3000 г. 
П.Н.Е.

Испрекидана- повратак Расена у прапостојбину започет на 
око 300 г. П.Н.Е.

Тачкаста– - завршница повратка Расена у 
прапостојбину из Русије и Европе започета 300 г. 
Н.Е., углавном завршена до 1700. г. Н.Е. и која 
још траје протеривањем Расена/Срба у Србију
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12. КРИВИЧНА ПРИЈАВА ЗА 
ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЕЛО 
ФАЛСИФИКОВАЊА ИСТОРИЈЕ ОВЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ 
7500 ГОДИНА, КАО МОЛБА

______________________________________

Ја,  Драгољуб Татомировић,  настањен у Београ-
ду,  Србин,  доктор права-криминалиста,  правосла-
вни верник,  на основу расположивих доказа шта-
мпаних  у  овој  књизи  уместо  класичне  Кривичне 
пријаве  за  кривично  дело  Продужено  Кривично 
дело Фалсификовања Историје цивилизације у 
последњих 7512 година и Кривично дело геноци-
да,  Продужено  Кривично  дело  Геноцида над 
српским народом, који се звао расански народ, у 
последњих 7512 година, подносим 

Ову Молбу
Творцу Неба и Земље и свега живог и неживог 
што је у Небу и на Земљи, 

Који је све видео, који све гледа и све зна, да на 
основу онога што су урадили челни људи Римског 
царства  неколико  стотина  година  пре  Исуса 
Христа, што су чинили од времена Исуса Христа до 
данас и онога што чине данас, у циљу фалсифи-
ковања Воље Твоје, Речи Твојих и Жеља Твојих, 
уништавајући  Твој Народ  Нове  Расе,  расански 
народ,  који  се  сада  зове  српским  народом  и 
Србима,  који  говори и пише онако како си  Га Ти 
научио  одмах  после  Потопа  којим  си  казнио 
људски род, и који је био у Мисији просвећивања 
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других народа и стигао до самог краја Земље, који 
је отуда протериван, убијан, понижаван и на сваки 
начин уништаван Имена Твога ради, и који истрпе 
оно што је требао, који претече у броју који си  Ти 
одредио, који учини да се испуне Речи Твоје дате 
нам кроз  Сина Твога Исуса Христа,  по делима 
њиховим наградиш:

*Све цареве Римског царства од постања до данас;
*Све друге цареве који се огрешише о Твој, српски 
народ;

*Садашњег римског папу;
*Све садашње православне патријархе који ћуташе 
 на мучење Срба;
*Све народе и њихове државе који нападоше Твој 
народ 1999.г.;

*Све  народе  и  државе  које  се  саглашаваше  са 
нападом НАТО  пакта  и  осталих  19  држава  које 
учествоваше у нападу на Твој народ 1999.г.;

*Рускога цара и све руководиоце Русије који се 
 1999.г. сагласише са могућношћу да Србија 
 нестане и оне који се не оглашавају на зла 
 која се чине Србији и српском народу;
*Све Србе који се понашаше као несрби у 
 том рату и после њега;
*Све оне који руше Твоје цркве и манастире 
 и тлаче Твој народ на Косову и Метохији, Босни 
 и Херцеговини, Хрватској, Албанији, Македонији 
 и Црној Гори;
*Све друге који помислише да Си заспао и да 
 не видиш њихова злодела. 
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Господе Боже мој, 

Ти који  све знаш и све  видиш,  сачувај  измучени 
српски народ и Србију од ратова и другога што Си 
одредио  и  којим  Ћеш наградити  оне  који  раде 
против Воље Твоје.
Нека ово буде три месеца после времена у којем 
ћу  ову  Молбу  Теби упутити,  или  када  Ти то 
одредиш!

Моли Те Роб и Слуга Твој – 
Драгољуб, 11. јануара 7512. г у 23,52 
час у Београду, престоници народа Твојег.
                                         Драгољуб Татомировић
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Превод писма холандског универзитетског професора др 
Х.Т.  Ватерболка  од  7.11.1957.г.  које  се  тиче  испитивања 
узорака жита нађених у керамичким посудама у Винчи, на 
којима је откривена Расенска/Винчанска азбука/писмо:

_____________________________

 Гронинген, 7.новембра 1957.г.

Државни универзитет 
Господин Др М. Грбић
Археолошки институт САН, Београд

Драги др М. Грбићу,
Особито  ме  радује  да  Вам могу  саопштити  прве 
претходне Ц-14-датуме.
1. Дрвени угаљ сакупљен по мени из профила у 
Винчи, из отприлике трећег спаљеног хоризонта од 
доле и како Ви рекосте, сигурно Винча-Тордош. 
 ГРО 1535 : 5.930 +- 85 година од данас.
2. Угљенисана  зрна  жита  (налаз  326  степени 
Целзијуса, дубина 2,98 – 3,48 м, горе сакупљено од 
Васића,  и  мени  стављено  на  расположење  од 
проф. Б. Гавеле: ГРО 1.537 :  5.605 +- 160 година 
(од данас).
Верујем да ће Вас ови резултати врло радовати. 
Лично видим да су моје слутње потпуно потврђене, 
о сродности мојих налазака са тракастом керами-
ком,  са  Старчевом  и  најстаријом  фазом  Винче. 
Налази из Холандије су такође 6000 година стари.
Сада би било врло важно, ако би се могло скупити 
једном,  пробе  из  читавог  профила  Винче.  На 
пример, могло би се замислити, да буде откривено 
од горе сасвим до доле једна мања површина од 
неколико  квадратних  метара.  Тада  би  се  било  у 
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стању да се нађе довољно фрагмената керамике 
да би се идентификовали разни културни ступње-
ви. Ми смо радо спремни да присуствујемо уколико 
је могуће узимању проба.
Молим  пишите  ми  Ваше  мишљење  о  датовању 
(датумима). Штета што Ви још нисте могли доћи.
Са најбољим поздравима, вама одани,
                                          Проф. Др Х.Т. Ватерболк

Превод  писма  у  којем  проф.  Др  Х.Т.  Ватерболк, 
саопштава  резултате  радиокарбонске  аналаизе  (Ц-14) 
карбонизованих  остатака  из  Винче  и  Бањице.  Уп.  М. 
Грбић 1961.г. стр 71-72 у: Ј. Тодоровић – А. Цермановић 
1961.г.
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*Хвала проф др Х.Т. Ватерболку! (истакао Д. 
Татомировић). Да су Срби ово анализирали, 

фалсификатори би изразили сумњу и 
нашли разлога и начина да њихове 

резултате негирају. Вама се то није могло 
десити. И ево Вашег поштења, о њему 

говорим «Гласно и са кровова».
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*Драги Расани/Срби, 
*Драги потомци најстаријег народа на свету,
*Драги познаваоци најстаријег писма и језика 
 на свету, расанског/српског, ЋИРИЛИЦЕ,
(*Драги читаоци који нисте Расани/Срби,
*Раскринкани фалсификатори Историје 
 ове цивилизације,)

Читајте, упамтите, сачувајте за потомке, преприча-
вајте, поклањајте пријатељима, друговима, родби-
ни, странцима, непријатељима и свима онима који 
не знају  ИСТИНУ – нека тај труд, уз овај мој труд 
буде  допринос  раскринкавању  оних  који  су  на 
преваран  начин  дошли  у  позицију  да  владају 
светом – и који су помислили да ће им то успети. 
Јер нису мислили на Бога!
И  не  стидите  се  свог  порекла  –  оно  је  од  Бога 
благословено. Он нас је упутио. Он нас гледа, Он 
нас воли и зато нас и кажњава! 

(Ви који нисте Срби и ви који припадате фалсифи-
каторима, размишљајте па у складу са тим мењајте 
се – ако хоћете.)

Не  трчите  у  друге  народе,  не  трчите  за  другим 
језицима и писмима све су то фалсификати нашег 
језика и писма. Не верујте свим политичарима, јер 
ко  су  они?  Не  верујте  ни  научницима  Србима–
Несрбима,  а  има  их  пуно  и  на  тај  начин  се  ми 
стално  самопречишћавамо.  Не  верујте  ни  свим 
свештеницима  Српске  Православне  Цркве  јер  и 
међу њима Несрба. Не мрзите непријатеље наше, 
има  ко  ће  их  праведно  наградити.  Наше  нико  и 
никада не може отети а да то постане његово. 

93



Заштити силом читану реч

Ни Шиптари, ни Немци, ни Американци, ни Грци, ни 
Римљани,  нико....  сила  је  њихова  кратка  и  на 
измаку.  Али,  и  не  жалимо  их  кад  буду  примали 
награде за дела своја.

Слободно  ме  и  критикујте,  и  не  верујте  ми,  и 
мислите о мени шта вам је воља, мене није брига 
шта о мени људи говоре, читајте погрдне написе о 
овоме – биће тога, користиће то Срби/Несрби као 
доказ фашизма у мојом генима и генима српског 
народа. Биће и оних са титулама научника и неза-
служеним ауторитетима. Биће свакаквих међу кри-
тичарима. 
Знате, како је када некога ухвате у превари, знате 
како  се  опире  и  како  пљује  по  онима  који  су  га 
ухватили  у  томе.  Знате  да  и  мали  преваранти-
шибицари у публици која глуми незаинтересоване 
има оне који за њих навијају и који их правдају за 
преваре које чине. 

Ја сам моју истрагу завршио, она је документова-
на.  Кривична  пријаве  је  написано  и  достављена 
Ономе на кога нико на Земљи не може да утиче – 
чекајмо пресуду по њој. 

Желим вам свако добро, 

Драгољуб Татомировић
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1997.г

14. «Ко врти Србе», Драгољуб Татомировић, 
«Детектив» Београд, 1998.г.

15. «Рукопис-слика душе», Др Драгољуб 
Татомировић, аутор, Београд, 2003.г.

16. «Енергије», Драгољуб Татомировић, 
«Детектив» Београд, 2001.г.

17. «Хеклером бушим повољно», Драгољуб 
Татомировић, «Детектив» Београд, 2002.г.

18. «Дафигејт», Драгољуб Татомировић, 
необјављени роман написан 1999.г.

19. Студија «Албански тероризам – логистичка 
подршка и мере за елиминисање», Др 
Драгољуб Татомировић, Београд, 2003.г. 
написана по наруџбини једне стране амбасаде 
у Београду, за потребе безбедности.

20. Архива аутора

_______________________________
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О аутору:

Драгољуб Татомировић, рођен је 1948.г у мачва-
нском селу Црна Бара.  Живи и ради у Београду. 
Завршио Вишу школу унутрашњих послова у Зему-
ну, Факултет безбедности у Скопљу и докторирао 
права на међународном универзитету у С.А.Д. 
Написао  већи  број  стручних  радова  из  области 
криминалистике и безбедности, као и више радова 
из области биоенергија.
До 1990.г. радио у МУП Србије и био Руководилац 
Оперативне  Групе  за  сузбијање  кријумчарења  и 
фалсификата.

Од  1990.г.  у  сопственој  А.Г.А.  Криминалистичкој 
школи са успехом обучава криминалисте–приватне 
детективе,  криминалисте  -  агенте  обезбеђења, 
припаднике  унутрашњих  обавештајних  служби  у 
великим компанијама и графологе-профајлере као 
специјалистичко  занимање  за  које  се  до  сада 
знање могло стећи само у оквиру затворених обра-
зовних  система  највећих  служби  безбедности  у 
свету.

Тел. школе:011 - 1775-371
063 - 374-954

WWW  .  ptt  .  yu  /  korisnic  /  k  /  krimskola  
krimskola@ptt.yu

______________________

Поруџбине се могу вршити на горе наведене 
телефоне и е-маил, по цени од 2 ЕУРО/Дин/ 

Примерак + поштански трошкови
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