
                                ГДЕ ЈЕ НЕСТАЛА БИБЛИЈСКА РЕКА ФИСОН?

Да се вратимо на почетак задњег стварања света.
Бог Дагон је слетео на Лепенски Вир и кажу езотеристи у Месопотамију.
Лепенски вир и данас постоји, али Меопотамије нема нигде.
Како је исправно : Бог Дагон ( Дажбог ) је слетео у Србију на Лепенски Вир и све му је било 
потаман.
Међу Сорабе по таман...
МеСоПоТамија...
Не желећи да слушају глас разума, глас Бога у њима сви су погрешно лоцирали многе ствари.
Дунав је Фисон, библијска река из еденског врта.
Еденски врт је нестао након Нојевог потопа, када је настала Европа, тада је земљина оса 
ушла у Сазвежђе Бика.
Где се налазио Еден?
Тамо где се сада налази Егејско море.
То је било 2162.године од задњег настанка света.
Како Дунав може да буде библијска река Фисон, када нема тај водоток сада?
Сви заборављају чињеницу да је дошло до промене конфигурације земље.
Ако се погледа карта балканског полуострва:

могу да се виде реке: Вардар и Морава, а ту је и Дрина.
У то време нису постојале реке Морава и Вардар, јер је ту текла река Фисон.
У време потопа и потреса дошло је до промене конфигурације земљишта након повлачења 
воде са ових простора.
Издигле су се планине: Проклетије, Шар планина, Радан, Стара планина, Авала...
Панонско море се повукло, али је остао расцеп кроз ђердапску клисуру и Фисон – Дунав је 
променио смер, тако што су планине раздвојиле ток и промениле правац рекама.



Морава је почела да се улива у Дунав, а настао је и Вардар, односно задржао је старо корито 
Фисона и наставио да тече тамо где је некада био Еден.
То су три библијске реке, а која је четврта?
Па Дрина.
Када су брисали Србе из историје све су фалсификовали и мењали, тако да данашњи 
научници не могу никако да дођу до истине и лутају тражећи на погрешним местима 
библијске градове и библијске реке.
Прави кабалисти знају да је ово тачно што пишем, јер су већ почели да насељавају Србију, 
знајући шта предстоји.
Србија је еденски врт, мада се један део уздигао до Раја.
Простор Србије је Божански, народ србски је Божији народ.
Историчари и археолози када истражују базирају се на лажним подацима и тако да их та 
истраживања воде у погрешном смеру.
Чак и моји пријатељи историчари завлаче главу у песак базирајући своја истраживања на 
многим фалсификатима, уместо да крену од чињенице – истине и да на основу тога изграђују 
све остало.
И браниоци нашег писма треба да занемаре и азбуку и ћирилицу и да као основу узму Слово 
и Словарицу, само на тај начин могу да дају пуну истину коју нико не може да оповргне.
И овим писањем СЛОВО СЛОВИМ!


