
                                                             ТРОЈА

Троја или Илиј (грч. Τροία Troia, такође Ίλιον Ilion; лат. Troia, Ilium, тур. Truva) је легендарни 
град и поприште Тројанског рата, који је делом описан у Хомеровој Илијади, епу писаном на 
старогрчком састављеном у 9. или 8. веку п. н. е.

Осим тога, Троја је име једног археолошког налазишта на наводној локацији хомерске Троје у 
Малој Азији, данас у северозападној Турској, у близини морске обале југозападно од 
Дарданела под планином Идом.

Под владавином римског цара Аугуста саграђен је нови град Илиум на мјесту које су многи 
сматрали локацијом легендарног Илија. Град је цвао до утемељења Константинопоља, а под 
Византијом је пропадао.

Немачки археолог Хајнрих Шлиман je ископавао у том подручју током 1870-их. Каснија су 
искапања открила више градова саграђених у различитим раздобљима. Један од ранијих 
градова (Троја VIIa) често се наводи као хомерска Троја, али та је тврдња и даље спорна.

Шлиманов најспектакуларнији налаз је био тзв. Пријамово благо (тако га је назвао сам 
Шлиман). Али још у време његовог живота су се појавиле прве назнаке да би златно благо 
могло бити око хиљаду година старије него што је Шлиман претпостављао.

Новија искапања су пронашла трагове пуно старијег насељавања тог подручја која сежу у 5 
хиљада година п. н. е.

Археолошко налазиште Троја је додато 1998. године на списак Светске баштине.
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То кажу назови научници, и то одобравају они који су „господари света“, јер им одговара да 
народ буде слуђен.
А шта је и где је истина?
Истина је врло једноставна, проста и савршена.
ТРОЈА или ТРИ А.
Врло једноставно АВАЛА.
Деса је путовао Моравом и Дунавом.
Деса? 
Одисеј коме је право име било Деса, а писац Момир, кога прозваше Хомер.
Да се вратимо граду на Авали.
Жрнов.
Зашто Жрнов?
4 С = Ж.
Зато је масон Александар Карађорђевић сравнио Жрнов са земљом и зато су ту подигли 
масонски споменик Незнаном Јунаку.



Слике које су сачуване су слике легендарног града – ТРОЈЕ.
То је Жрнов на АВАЛИ!
Да појасним још неке ствари.
Пријам је назив од курчевит – прија му.
И данас, као и увек у историји, Срби су били познати као курчевити и најбољи у јебању.
Све жене су се увек отимале да им Србин буде муж, љубавник.
Ахилова пета ( слаба страна, место ) код Србина су одувек биле жене.
Због отуђења наших речи заборавили смо многе ствари.
Да вам објасним и овај симбол, јер га сви погрешно тумаче.

КАЖУ ЗНАК ИСУСА ХРИСТА!
ЗНАК БОГА!
ЈЕСТЕ!
АЛИ ПРАВО ЗНАЧЕЊЕ ЈЕ 
РИСТО КРСТО!
СЛОВО Р И СИМБОЛ КРСТА КОЈИ СУ ПОГРЕШНО ИЛИ НАМЕРНО ПРОТУМАЧИЛИ 
КАО Х!
Све се дешавало овде на простору Србије и Ристо је био овде разапет.
Дошло је промене конфигурације земље и Соломонов храм је прекривен и затрпан, али је у 
Србији, југоисточној!


