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ИСТИНА О СУШТИНИ
Моја оцена овог текста је:

ИСТИНА О СУШТИНИ.
Хвала Драгославу Бокану,
Не знам када је донета одлука да се сними ова серија, ко је одлучио, ко је одобрио сценарио,
режију,... . али ми је јасно да изврсно помаже Председниковом ставу и спроводи га ефикасно, да
треба да се одрекнемо митова, да "не живимо у прошлости" (као да је то уопште могуће, па пошто
није могуће то значи да треба да заборавимо прошлост, историјску истину), "да не живимо на
земљи наших предака, већ на земљи наше деце", без објашњења на којој земљи треба она да
живе ако не на родитељској земљи - земљи предака?).
Јасно ми је да је и пуштање ове серије изабрано у јеку кампање Александра Вучића да Србски
народ треба да се одрекне свега свог и себе, и да у "најбољем" случају постанемо сакати Срби САКАБи у сакатој Србији - САКАБИЈИ.
Сада је почела његова кампања да Срби прихвате Устав Сакабије уместо садашњег Устава
Републике Србије по коме је Косово и Метохија њен неодвојив део, а она је држава Србског
народа.
Резултат управо спроведених локалних избора му даје право да верује да ће та промена Устава
бити по њега успешна. Несумњиво је да ће бити успешна ако Срби прихвате да постану Сакаби, тј.
ако прихвате да под потпуном окупацијом целе Србије, а по наредби и захтеву традиционалног,
историјског, окупатора, променимо Устав.
Зар Србин, Србкиња, који, која, изађе на референдум о промени Устава сада, под овим
околностима, у овој ситуацији потпуне окупације, којом треба да се озаконе сва МилошевићТадић-Николић-Дачићева, посебно Вучићева ,као најтежа, противуставна деловања и акта наших
власти од 10. јуна 1999. г. до сада. може и даље да буде Србин, Србкиња?
Учествовање на таквом (или сличном, нпр.: „Косово и Метохија или Европска Унија“ или „Косово и
Метохија – засебна држава“) референдуму поништава и недавни "АПЕЛ" и текућу "НАРОДНУ
РЕЗОЛУЦИЈУ" и предлог 20 народних посланика Народној скупштини да покрене уставни поступак
разрешења председника Републике Александра Вучића због повредА Устава.

Моја дискусија на: https://facebookreporter.org/2018/03/07/prava-tajna-uzasnog-neuspeha-tv-serijeo-nemanjicima/ поводом чланка Драгослава БОКАНА:

„ПРАВА ТАЈНА УЖАСНОГ НЕУСПЕХА ТВ СЕРИЈЕ О НЕМАЊИЋИМА“
Постојећи дух Југословенства је изиграо племинити дух Југословенства у који су веровали наши
прадедови када су у Нишкој декларацији Скупштине Краљевине Србије још 1914 . године
одлучили да ће борба бити за ослобођење и уједињење. Уједињење свих југословенских
"братских и сестринских" народа. Садашњи дух Југословенства своју снагу и оправданост заснива
на мржњи, у блажем случају на стиду, гађењу, Србства, србских националних вредности. Његов
виши степен је (германско?) Европејство.
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