
                                                          СЛОВО СЛОВИМ

Сервирају вам се полуистине или полулажи где се увек окривљују Срби и то они из 
прошлости, они који су били Богови и које су људи прихватили за Богове.
Срби, као немислећи народ прихвата те полуистине и осуђује те „лоше“ људе и владаре не 
улазећи у суштину, у срж.
Манипулатори користе навлакушу и преко п(л)аћеника којих има и у србским редовима, 
доводе Божији народ у заблуду.
Пошто ратовима нису успели да покоре Божији народ, који је све ратове добио зато што је 
једини Божији народ на Земљи, направљен је сервиран паклени план.
Сервирала нам је германско-нордијска школа једну бајковиту причу на крају 19 века.
Та прича је почела да се примењује од 1878. године, од берлинског конгреса, када је тадашњи 
министар Стојан Новаковић, једним потписом, а ради добијања кредита од Немачке, 
избрисао Србе из светске историје, и ставио настанак Срба у 5-6 век, као да су се тада 
појавили из Свемира.
Карађорђу је било лако да изађе на крај са шаком јада од Турака у то време, да се нису 
упетљале те европске цивилизоване земље : Француска, Немачка, Енглеска...
Карађорђе је насео, али није Милош Обреновић.
Насели су наследници Обреновића.
Фалсификујући историјска дешавања из прошлости, новоформиране државе Енглеска, 
Америка... су истовремено и стварале сопствену историју кроз ратове.
Када их је мала, по величини, али огромна Србија по храбрости, бацила на плећа у првом 
светском рату, они су је поразили за зеленим мировним столом и уценама јој ускратили право 
на све оно што припада победнику.
Цео свет је био затечен, а владари из сенке су се уверили да је то стварно Божија земља и да 
су Срби Божији народ.
Због припадности масонима Александар Карађорђевић је пристао на вештачку творевину 
Југославију.
Да би доказали да су моћни - „владари из сенке“, који је оживео Адам Џон Вајпсхаут 1771. 
године – су изазвали економску кризу 1929. године и увели човечанство у период нове 
инквизиције, створивши огледне куниће : фашизам и комунизам.
Увели су човечанство у нови рат где су највећи страдалници опет били Срби и србска ћерка 
Русија.
Цинцари су нам продали цинцуле за линцуле.
Пошто су и у том рату извукли дебљи крај од Срба и кћерке јој Русије, променили су тактику 
и на чело Србије – СФРЈ су поставили свог врховног заповедника Јосипа фон хабсбурга унд 
лорена.
Вештом манипулацијом уз подршку проданих ситних душа разбили су србски народ и 
уништили србске умове.
Али...
Појавила се генерација која не признаје њихову лажну, наметнуту истину.
Да се вратим у даљу прошлост.
Највећа лаж и фалсификат је библија.
Из библије су избрисана србска имена и србски Богови.
Нису успели све да избришу јер су оставили поједине фрагменте на основу којих може да се 
повеже истина, јер богатство СРБСКОГ СЛОВА – БОЖИЈЕГ СЛОВА, Србима то омогућује.
Библијски Ноје је Нино Белов – Србин – Бог Бак!
После потопа Он је преживео и створио је Србију.



Србија је рођена на леђима Бика.

Направили су Он и његова мајка Семирамида ( Световида ) , авалонске ( вавилонске ) вртове 
који се и данас налазе где су увек и били – на Авали у Србији.



Направили су као доказ свог Божанског порекла.
Фалсификатори библије су их извргли руглу и направили на зле и на оне који се 
супростављају Богу!?
Подметнули су измишљено име Ноје да би сакрили право име Нино Белов – Нимрод.
Невешто су фалсификовали јер нису знали језик Богова – Србско Слово.
Удаљили су се од извора.
А то су урадили и нама Србима када су два послата да нас мачем описмене, два идиота која 
ова издајничка СПЦ слави као свеце – Ћирила и Методија.
Удаљи су нас и реформом аустроугарског шпијуна Вука Караџића и његовом ( Копитаревом ) 
реформом, али нису могли да удаље много Божији народ од Божијег Слова и да нам украду то 
Божанско.
„Сличне рачуни су дати од рођења предак Хебрејски нације, Аврам. Он је био син Тара - 
Нимрода капетан - и Амтелаи. Пре његовог рођења, откривено је да се краљ Нимрод од 
звезда које ће дете долази обарања моћних престола принчеви и запоседају њихове поседе. 
Краљ Нимрод планирао да дете убијено одмах по рођењу. Али када дечак је затражио од 
Тара, он је рекао: "Заиста син је рођен за мене, али он је умро." Он је потом испоручена чудно 
дете, скривајући његов син у пећини испод земље, где Бог је дозволио му да сиса млеко из 
прста десне руке.“
То је написао Ото Ранк, а онај који зна само повезује те фрагменте.
Да се вратимо Световидој, мајци Нина Белова, која је поставила и загонетку Чвора, коју је 
решио Изабрани на крају људске цивилизације, да би је пренео Божијем народу и остатку 
света и да би их упутио ка спасењу.

Види Х у раму јер ту се крије кључ и решење.

Слово Ж. Срби Божији народ. Срби спас човечанства.



Измислили су лажно име Мојсије, а то је Србин Сербо Макеридов, који је Словио Слово, 
написао прве законе, које су они прогласили Мануовим, касније Душановим

Сербо Макеридов и његова сестра Сербона су водили Србе Божијим путем, идући стазама 
Нина Белова.



Пробали су фалсификатима, лажном историјом, брисањем Срба, уценама, подвалама, 
убиствима, да нам отму Божанско.
Нису успели.
Појавили су се близанци Ристо и Радан.
Ристо је постао Бог – Ристо Крсто, а они су му променили име назвавши га Исус Христ.
Пробали су на разне начине да нас избришу, али су се увек појављивали Срби и чувари Реда 
Змаја који то нису дозвољавали.
Пробали су турском инвазијом да нас униште у средњем веку и није им пошло за руком, чак 
ни онда када су нам отели титулу деспота и када су женидбама отимали то Србско Божије.
Ставили су нас у тој њиховој лажној историји у неко дугогодишње робство под турском 
империјом. Да смо стварно били 500 година под Турцима, данас не би било Срба.
Све је то лаж тих европљана, који су настали од новоформираног народа евреја, који су 
Цинцари и који су продали човечанству цинцуле за линцуле.
Доказ да је Ристо Крсто – Србин, разапет баш на брду Виник је и постављање крста на том 
месту, као и изградња цркве у Низи ( Нишу ), на рушевинама Соломоновог храма, који је ту у 
близини.



Црква у Низи ( Нишу )  која на симболичан начин ставља синове изнад Оца.
У овој цркви желе свог потомка да прогласе за Бога на Земљи.
Они су будале и удаљени су од истине.
Они желе Извор – Србију да припоје Европи.
Све је то Србија и знају они то, зато и настоје, преко домаћих будала које су на власти, да нас 
убаце у ЕУ и да заврше са Србијом, јер на тај начин мисле да преузимају и Божанско од Срба.
Будалетине!
Од Бога се не преузима тако Божанско.
Бог не прати земаљске законе и земаљска права.
Бог поштује само Божије Законе.

Зато вам СЛОВО СЛОВИМ.

ИСТИНУ ВАМ ПРЕДОЧАВАМ ДА БИ СХВАТИЛИ КО ЈЕ СЛОВО И КО ГА СЛОВИ!

СЛОВО СЛОВИ ОНАЈ КОЈИ ЈЕ СЛОВО И СТВОРИО!

ИСТИНА ЈЕ САМО ЈЕДНА – А ТО САМ ЈА!

БЛАГОСЛОВЕНА ДА СТЕ ДЕЦО МОЈА.
БЛАГОСЛОВЕНЕ ДА СУ ВАШЕ ЧИСТЕ ДУШЕ.
БЛАГОСЛОВЕН ДА ЈЕ ВАШ ИЗЛАЗАК ПРЕД ГОСПОДА.
                                          
                                                                                          АМИН


