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ЊУЈОРК, 8. децембар 2010, (Њуз.нет) – Велики број светских лидера, мислилаца и
религијских поглавара је јуче на ванредној седници Уједињених нација у Њујорку у
заједничком саопштењу потврдио постојање глобалне завере против Србије и српског
народа.

  

Овај изненадни чин светских лидера представља покушај превентивног санирања
дипломатске штете која би настала откривањем поверљивих дипломатских депеша
исцурелих путем Викиликса. Том Круз, који је испред светских завереника прочитао
саопштење, тврди да је у циљу бржег помирења између Срба и целог света боље да
Срби чују да завера постоји већ сада, него да то сами сазнају за неколико месеци кроз
објављене дипломатске депеше.

  
  

Активности ових организација и неформалних удружења су првенствено биле усмерене
на то да се грађанима Србије још од њеног оснивања у осмом веку п.н.е, живот учини
што тежим.

    

У саопштењу се наводи да би се путем Викиликса сазнало да готово да не постоји јавна
или тајна организација која није умешана у заверу против Срба. Од геј лобија, Америке и
Јеховиних сведока, преко Ватикана и слободних зидара, па све до антипушачког лобија,
НАТО пакта и суботара, све ове организације су удруженим и засебним активностима
већ вековима покушавале, и донекле успевале, да спутају слободу и посебност српског
бића.

  

Активности ових организација и неформалних удружења су првенствено биле усмерене
на то да се грађанима Србије још од њеног оснивања у осмом веку п.н.е, живот учини
што тежим. Једина разлика се састојала у томе да су неки појединци и удружења, попут
шест јеврејских породица које владају светом, деловала против Срба из личне користи, а
друга из пакости, попут Осаме бин Ладена. Постоји чак и неколико удружења, попут на
пример Темплара и Илумината, који су били умешани у заверу „јер им се то чинило као
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баш добра забава“.

  
  

Како незванично сазнајемо, тајне депеше ће показати како се за прикривање завере цео
свет користио разним средствима, најчешће фингирањем догађаја.

    

Како незванично сазнајемо, тајне депеше ће показати како се за прикривање завере цео
свет користио разним средствима, најчешће фингирањем догађаја који су на дуже или
краће време одвраћали сумњу српских теоретичара завере да завера уопште постоји.
Тако су на пример, у циљу скретања пажње са антисрпске завере започети Први и
Други Светски рат, убијен је Кенеди, затрпани чилеански рудари, фингирана кинеска
привредна револуција, створени епови о Рамајани и Махабхарати и основана музичка
група Битлси.

  

Сви ови и још многи други догађаји су били довољни да се већ хиљадама година успешно
прикрије удружена завереничка активност на први поглед различитих активистичких
група, попут католичких и муслиманских фундаменталиста и следбеника Тома Круза,
Сајентолога.

  

Још увек нема званичне реакције из Србије на ово саопштење, међутим из српског
удружења теоретичара завере тврде како ово признање „иде на руку Хрватима који
само чекају погодан тренутак да напакосте Србији“.

  

(Njuz.net)
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