ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
Св етозар Радишић:
Србска јужна покрајина остаће србска
јачањем србског националног бића
и паралелним урушавањем ни на чему:
засноване мафијашке творевине –
Сједињених Држава.
За Србе су важни стрпљење и рад на
сваколиком самоиздизању и опоравку.
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ише нико не може да тврди да се
историја не понавља, јер је то понављање, по
свему судећи, само део космичког ритма и устаљених друштвених циклуса. Притом је јасно да
се периодично на историјској сцени појављују
насилници и освајачи који имају исту матрицу
зла. Као што је некад Леонида са 300
Спартанаца стао пред Персијанце и Цар Лазар,
по предању, са својим витезовима зауставио
турске освајаче, тако сада треба стати пред
институције и војску „Великог 6рата“ и спречити наум да се уништи Србија.

Опет су освајачи несразмерно надмоћнији.
Још једном отимачи тврде, а можда и мисле да
чине добро дело када преуређују свет и стварају
нове границе. Зато је Џорџ Буш Млађи као некаЏингис кан, Наполеон или Хитлер гордо, господарствено и бестидно рекао: ,,Дошло је време
за независност Косова“ и није схватио да ће и он
као и сви његови претходници изгубити свој рат
и уписати се међу злотворе. Осим бестидности
сви окупатори су били бездушни, те им ништа
нису значили животи ни њихових ратника нити
бранилаца, а због безбожности важно им је само
колико ће стећи поена у новој игри бога
Мамоман. О судбини Косова и Метохије још
једном с агресорима разговарао један од папа
(Овога пута Бебедикт XVI). Поновило се то да
су службеници ,,Великог брата“ разговор обавили без узајамног уважавања и поштовања.
Џорџ Буш Млађи, члан сатанистичког реда
,,Лобања и кости“, папу је ословљавао са „колега и господине“ – без помињања црквених титула.
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Разговор председника САД, који 6и да уређује материјално и планетарно царство, с једне
стране и папе, који би да царује у мондијалистичком духовном царству, с друге стране, подсећао је на кратак договор пред почетак одсудне
битке. Био је срет војсковођа које имају исти
циљ – освајање истих простора. На почетку 21.
века, када је освајачки ратови требало да записани у историји као срамни доказ о људској глупости, због просвећености људског рода, испоставило се да нема напретка. Сједињене Државе
зарађују у рату, баш као што су то чиниле прве
организоване хорде. Косовско-метохијски
Шћипетари одрекли су се морала, не би ли се
докопали туђег простора и по цену да остану
заражени и загађени свим болестима и пороцима. Римокатоличка црква се не одриче вековне
улоге обезбожене фантомске похлепне државе.
Огрезли у грех, без намера и идеја како да
помогну планети да се спаси од самоуништења
због пренасељености, све мање количине хране,
загађености животне средине, недостатка ресурса..., размишљају само о самозадовољењу и
остваривању својих похлепних интереса.
Толико су моћни да ће убрзо и формално
отети Косово (они Метохију и не примећују– прим. Р. С.),
али, наравно, али, наравно, неће имати будућност, као што је није имао нико сличан. Будући
да је реч о формалистима, којима ништа није
свето, Бушу и Бенедикту било је довољно тридесетипет Прокрустовских минута да размене
информације од светског значаја. Успели су да
закључе да је самит Г-8, одржан на обали
Балтичког мора, у Немачкој, био сврсиходан и
успешан. Иначе, никада се није догодило да
самити Г-8 буду успешни, иако сви знају да је то
најбоље организован провод на планети и да од
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њиховог пливања у базенима и презнојавања
у саунама обесправљена и опљачкана руља
нема никакве користи. Када службеници
„Великог брата“ проговоре о глади, то значи
да ће глад још више харати. Када говоре о
загађености онда се повећава топлота планете... Нико се свог удела у злу не одриче.
Будући да Ватикан практикује Кашалинску војну доктрину, није чудно што су папу
занимале војне теме. Питао је о руском противљењу „европском антиракетном штиту“,
о ситуацији на Косову и Метохији, Авганистану, Ираку и Либану, затим о Африци и
Латинској Америци. Најчешћа реч била је –
слобода. Много тема за 35 минута. Може се
претпоставити како је то делотворан разговор био, кад су их у тих 35 минута напуштали новинари фотографи и камермани. Тај
слободни разговор обезбеђивало је 10.000
полицајаца. Трг Светог Петра био је затворен
за саобраћај и пешаке. Хеликоптери су надлетали Рим. У околним улицама распоређена
су блиндирана кола полиције и карабињера,
као и ватрогасна кола, ради спречавања нереда током демонстрација дротив америчког
председника. Све је подсећало на састанак
Групе ,,Билдер6ерг“ или Г-8 – исти сценарио
и иста количина фолирања.
За Србе и Србију је најважније да је Џорџ
Буш Млађи, из реда ,,Лобања...“, рекао да је
дошло време да се усвоји план о надзирању
независности Косова и Метохије, према
предлогу Мартија Аххтисарија и да се на тај
начин то питање доведе до „критичне тачке“.
Типови попут Буша и папе иначе негују
„критичне тачке“, какве су на додирници
између Израелаца и Палестинаца, или сунита
и шиита. Иначе, у америчкој војној доктрини (Правило КоВ РМ 100-5) инсистира се да
се ратови остављају недовршени.
Понашање САД је потпуно природно. Та,
по Томасу Молнару, фантомска држава живи
од ратова. Стога је морала да се смести на
Балкан, ради даљег војног продора на Исток.
Прикривени сукоб косовско-метохијских
Шћипетара и Срба, искористили су вазали
„Великог брата“ да се коначно домогну
најважнијег геостратешког простора на планети – Балкана. Један од значајних резултата
победе САД у „хладном рату“ је база НАТОа - „Бондстил". За време „хладног рата“, због
постојања Варшавског уговора, Балкан је био
део „америчког недосањаног сна“.
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Како Србима не пада на памет да неком
поклањају свој простор, вашингтонски
жреци нису имали избора – ослонили су се
на у свету чувену, високо рангирану „албанску мафију“. На шта личи сарадња са злочинцима и како се најбрже троши углед
најбоље показују фотографије трилатералног
угледника Ричарда Холбрука. Он је пристао
на историјски фото-запис загрљаја са побуњеницима (терористима) који су јавно (чак и у
Хашком трибуналу) признали да су изазвали агресију на СРЈ и све измислили У вези с прогоном Албанаца.
Срби су, узгред, ради лакшег и „легалнијег“ отимања Косова и Метохије, проглашени геноцидним народом. Наводно су починили масовна злодела у Сребреници.
Геноцид, о којем се говори годинама, нису
успели да сниме Холанђани задужени за
заштиту Сребренице, амерички шпијуни и
сателити, легитимни представници међународне заједнице, чак ни под борбом из
Сребренице истерани босанско-херцеговачки
муслимани. Нису се сетили својих мобилних
телефона, фотоапарата и камера. Снимили су
га само „другоСрби“ на веома неуобичајен
начин и то ван Сребренице – у селу Трново–
(Sic!).
Пут до протектората на југу Србије обележиле су перфидије везане за Вуковар,
Дубровник, Маркале, Зетру, Сребреницу,
Рачак... Да ли је неко видео како америчке,
ирачке, пакистанске и сличне трупе темељито руше историјске споменике и светиње
када се у њима крију „терористи“?
Тимови за управљање кризама смислили
су прилично прозирне смицалице, али су оне
ојачане снимцима Си-Ен-Ен-а и реаговањем
институција „Великог брата“ НАТО-а,
Савета безбедности, ОЕБС-а, Контактгрупа... Свет је препун података о подвалама
које су пратиле прогон Срба и уништавање
њихове инфраструктуре, али светска руља је
већ навикла да гута лажи, свесна да живи у
свету мржње, пакости, перфидија, обмана...
још свеснија, своје неслободе и немоћи.
Наравно, журба да се Косово и Метохија
верификују као територија која не припада
Србима, јер су (по)грешним понашањем
изгубили ту територију 1999. године, је разложна и значи много.
Пре свега, САД су све рањивије и угроженије, а нису оствариле најважнији део свог
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хегемонистичког плана. Угрожене су процесима
унутар државе. Тамо нестају Американци потискивани од многих уљеза. Њиховој контроли
измиче Јужна Америка. Европа није више јединствена у сарадњи око освајања Истока, а сама је
све даље од хармоничног уједињења и функционисањ. Осим тога, уколико се Европа опорави,
постаће само најзнзначајни конкурент
Сједињеним Државама. У Азији су САД на
највећем испиту. Жаришта која су глобалисти
створили не успевају да контролишу, а јачају
војне снаге које ће им се ускоро сасвим извесно
супротставити. Наиме, јачају све земље којима
су дужнене америчке администрације од Јапана
и Кине, преко Ирана и Северне Кореје, до
Русије, Индије и Индонезије.
Иако Сједињене Државе сада подсећају на
класичног монструма – много моћи, а мало ума
– тешко је замислити ситуацију у којој ће „купљени мозгови“ решити све америчке проблеме и
допринети остваривању „америчког сна“.
Вероватно ни школе у којима се, према
„Болоњској декларацији“, образују будући
службеници „Великог 6рата“, неће успети да
пониште доказе да постоји генетски кôд, а тај
„кôд“ највећи је амерички непријатељ. Требало
би свим ученицима „испрати мозак“, да би се
као савремени „интелектуални јањичари“ борили против својих народа и/или правили пројекте
за самоуништење.
Срби треба да се освесте. Не треба да потпишу да су Косово и Метохија било чија територија, осим србска, ни да их треба делити било с
ким. Треба да се усмере ка сопственом јачању у
сваком смислу (посебно биолошки), да се наоружавају знањем (истином), да се изборе за своје писмо
и језик, да науче како се чува душа, да се боље
организују и коначно испоље више мудрости,
него што су исказивали до сада. Треба да се
вишеструко прочисте и да буду онакви какви
тврде да јесу: истинољубиви, родољубиви,
частољубиви, богољубиви, добротољубиви...
Све док буду говорили за себе да поседују
посебне вредности и врлине, да су радени и безгрешни, испаштаће што то и не показују на делу.
Када се Срби освесте и остваре, време ће тада
радити за њих. Све ће се догађати у њихову
корист и без њиховог утицаја.
Косовско-метохијски Шћипетари остају
без будућности, јер су најокупиранија земља
света, загађена и заражена, а предвођена
фолирантима, улизицама, убицама, продавцима белог робља и дроге... Какву год државу
буду направили, неће је бити могуће
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очистити физички, енергијски, душевно и
духовно, јер се прљавштином не чисти
прљавштина – злом се не ствара добро.
Американци ће морати да напусте србски
простор, ради освајања следећих, али све док
буду освајали то ће бити знак њихове немоћи и
зле среће. Базе и флоте су докази да морају у
„истуреној одбрани“, како то они зову, да привлаче војне ефективе ближе својим све
бројнијим и све моћнијим непријатељима.
Развој технике и технологије им помаже, али се
брзо шири и стиже и у непријатељске руке.
Следе ратови против тзв. „побуњеника“ и
„терориста", а то ће углавном бити освешћена
руља, свесна да САД и Велика Британија стварају, за рачун „Великог 6рата“, нови робовласнички поредак. Биће то најављени „рат свих
против свих“.
Ратови су неминовни исто као штоје неминовно ослобађање Косова и Метохије.1) „Елита“
(зло)употребом система „Великог брата“, где су
финансијски магнати само полуге, новац улаже
у оружје уместо у решавање глобалних проблема. Планета све више гори и све је мање слободе. Једини сигурни губитник и мета свих снага
света биће Сједињене Америчке Државе и њени
трабанти, почев од Велике Британије и Немачке,
а одскора и Француске. Ко жели да „гори“ у блиској будућности треба да им се придружи.
Када се околни свет уразуми, уколико се
то догоди, биће довољно памети за опоравак
и повратак древној баштини и универзалном
човеку, а те светиње су истинско духовно срце
Србије и преосталих истинских Срба. Реч је о
Србима који су се упркос свим недаћама и
прогонима уздржали од одрођавања, у процесима поримокатоличавања, германизације,
латинизације, исламизације, арбанизације,
помакедончавања, поцрногорчавања итд. То
су они праведници који нису продали душу и
невидљиви прогрес.
Језуитизована „Елита“ и систем „Великог
6рата“ ускоро завршавају своју апокалиптичну
мисију потпуно разобличени, огољени и напуштени. Уколико они не учине корак ка свеопштем
уништењу, применом нуклеарне енергије и
даљим загревањем планете, свет има шансу да
се усмери ка миру и људима који имају довољно
знања да скрену свет с пута на којем је једина
извесност– (не)препознати понор.
Светозар РАДИШИЋ
(Одсјај Србске апокалипсе)
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