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Моја дискусија данас на:
http://www.telegraf.rs/vesti/politika/1370717-srbija-ce-opet-biti-kraljevina-evo-sta-srpski-kralj-kaze-osvom-zlatu-titu-vladi-i-poplavama-foto/komentari/svi :
по теми " SRBIJA ĆE OPET BITI KRALJEVINA" чланка на
http://www.telegraf.rs/vesti/politika/1370717-srbija-ce-opet-biti-kraljevina-evo-sta-srpski-kralj-kaze-o-svomzlatu-titu-vladi-i-poplavama-foto

"Борба за власт и највиши државни положај, посебно када је у питању Круна, Престо, Трон Србије
треба да буде часна, поштена, на истини заснована.
Краљевина Србије је, без народне сагласности, једнострано укинута, онда када је њена застава
поносно вијорила на јарболу међу заставама савезника победника 1918., ради стварања
заједничке државе - Краљевине СХС/Југославије. Једнострано, јер тада није утврђена одредба да
се она, Краљевина Србија, аутоматски васпоставља у одређеним границама ако се заједничка
држава растура из било ког разлога и на било који начин. Тада је србска династија Карађорђевић
уздигнута на пиједестал југословенске династије. Одрекла се србске Круне, србског Престола,
србског Трона. Без одредбе о том њеном аутоматском васпостављању као србске.
Патријарх Гаврило је служио крштење ЈУГОСЛОВЕНСКОГ, а не србског, Престолонаследника. ЊКВ
Александар Петар Карађорђевић се увек и свуда до доласка у Србију исправно и тачно
представљао као југословенски престолонаследник. Никада као србски јер на то није имао, нити
сада има то право по било ком закону или било којој основи. Представљати га као србског
престолонаследника, као престолонаследника за србску Круну, делује као иста онаква јагма за
власт и положај каква је била јагма Јосипа Броза Тита.
Србски народ је доживљавао и сада доживљава страховите свакојаке трагичне и катастрофалне
последице због тог једностраног укидања Краљевине Србије, којим је Србство потпуно одбачено
и замењено Југословенством у сваком погледу.
Данас не постоји легитимни престолонаследник за србску Круну, србски Трон, србски Престо.
Зато о увођењу династије, о избору србске породице за династију и о крунисању Монарха међу
њеним члановима треба слободно да одлучи народ. То се садржи у предлогу новог Устава Устава СРБИЈЕ. Његово потписивање је отворено на ипростору СРБског ФБРепортера на интернету.
Ако ова дискусија буде објављена, онда се захваљујем уредништву "ТЕЛЕГРАФА" с молбом да
буде о њој обавештен ЊКВ југословеснки престолонаследник Александар Петра Карађорђевић.
Др. Љубомир Т. Грујић
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд"
Предлог новог Устава и његово потписивање је на:
http://facebookreporter.org/ или на http://ssssseternal.org

