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И као што сва 4 јеванђеља представљају хришћанске религијске списе, који описују
живот и учење Исуса Христа, написана по предању, од стране 4 апостола, то јест
очевидаца живота и дела Исусових, тако је и ово потпуно ново "Јеванђеље по
Александру Крезубом" представља опис живота и дела Светог Мила, написаног по
"предању и чувењу" од стране апостола Александра Крезубог (иако је ово дело написао
сам живот и народ а не он!).

  

3. Почетак проповеди Светог Мила Европејског и његови први ученици. О колевци
Светог Мила Европејског.

  

И тако су ЕУ, НАТО и САД, преко руку свога нареченог верног слуге,  Светог Мила
Европејског, направили и заљуљали колевку, у којој су брижно неговали све будуће
Владаре (а уствари рушитеље) државе Србије (али и Црне Горе)! Свети Мило је био
сигурна кућа за све оне који се оборили против Србије и Срба (али и Црне Горе и
црногораца). Створи Свети Мило за свога живота, од Црне Горе, једино сигурно
уточиште за све оне којима милије беше да буду "лажни господари" туђих интереса, него
"робови и слуге" сопствене земље и народа (било из Црне Горе, било из Србије)!

  

Зато је Свети Мило, од момента када је ту колевку заљуљао, постао и остао главно
седиште и место где се креира "српска политика" (антисрпска), где се формира и
одлучује о свакој будућој власти у Србији, где се руши и поставља свака "нова" (а у
ствари "иста") власт у Србији! Наравно, није Свети Мило тај који све то осмишаља! Свети
Мило је ту, да само "безглаво и бездушно", уради све оно што му "створитељи" (ЕУ, НАТО
и САД) нареде да мора уради!
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Није се Доналд Трамп невешто "шегачио" ономад (како је тврдила црногорска власт),
када је онако "одгурнуо и шутнуо" премијера Црне Горе Душка Марковића, као што се
није "шегачио" ни ономад када се у седишту НАТО-а, "поздравио" са Светим Мило, тако
што га је само одгурнуо подигнутим лактом, са свога пута и прошао поред њега! Када су
се то у историји света, прави и искрени владари својих земаља, "здравили и грлили"
јавно, са оним владарима других земаља, које су пристајали да "издају" свој народ, са
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онима које су они лично плаћали и подмићивали, да "чине" зло свом народу, за новац
који су им они лично дали! Нико не воли плаћенике и издајнике, а најмање их воле
управо они, који су их створили, јер знају да исто тако могу за новац продати и њих!
Нема већег понижења и увреде за било кога власнога владара своје земље, од те, да се
нађе поред, или да се јавно здрави, са "лажним владаром" друге земље, који је пристао
да буде "нечовек и издајник" свога народа, и то за лични интерес и новац, који му баш
они кришом дају! Како је размишљао Трамп: Стати као владар своје земље (САД), поред
владара неке друге земље (Црна Гора)), који је издјаник свог народа (ја га плаћам да
издаје свој народ), и још се са њим јавно поздравити, представља велику срамоту за моју
земљу - е зато ћу да га гурнем и одбацима и покажем презир према њему!

  

Свети Мило, ће као и сваки свети човек, тек својом смрћу постати светац! Да хоће,
верујте ми. Свети Мило ће својом смрћу брже  ујединити Црну Гору и Србију него што је
то ико икада до сада успео да уради! Јер Свети Мило је за свога живота, као вредна
пчелица радилица, окупио око себе сав несој, сав људски и духовни отпад из Црне Горе,
који је пристајао да ради сопствене користи (јер Свети Мило плаћа добро издају) издаје
своју земљу! Тај "плаћенички отпад" ће његовом смрћу бити обезглављен и затечен! Тог
момента, цела његова назови држава, а уствари криминално-бандитска организација, и
права правцата пирамида бешчашћа и срама, пашће и тако снажно треснути о
црногорска брда  и стене, да ће прснути у парампарчад! Убеђен сам да сва његова
плаћеничка" жгадија којом тренутно управља државом, неће бити способна ни да га
покопа као човека! Убеђен сам како његова обезглављена "пашчад" неће умети ни "мрца
да погребу", те ће и тај чин морати да изведу они прави црногорци и срби, показујући
пијетет према сваком покојнику, ма ко он био, па чак и ако је "мрц" Мило. Тако ће Свети
Мило својом смрћу поново ујединити црногорце и србе, и показати свима како је свој
живот на бесмисо потрошио!

  

Иако за живота ништа часно и вредно помена и сећања потомака није учинио (а много
тога лошег, нечасног и нељудског јесте), убеђен сам, да нико нема права да Светом
Милу оспорава право на часну и вредну смрт, као свој једини и трајни допринос
уједињења црногораца и срба! Сад да ми је овде, кунем вам душим својом, братски би га
изгрлио и изљубио и ноге му пољубио, уз само једну жељу: умри нам Мило што пре,
обрадуј нас све!

  

И ко што нас је смрт Момира Булатовића, часног и поштеног човека, све дубоко погодила
и потресла, али уједно и утешила и показала свим његовим потомцима и савременицима,
како се част и поштење на крају ипак исплати, смрт Мила Ђукановића, ће бити супротни
пример: пример како се бешчашће и непоштење никада не исплате, а његова смрт ће
обрадовати и развеселити сав народ Црне Горе, па чак и његове најближе сараднике,
пријатеље и рођаке (они ће се радовати, пре свега, због наслеђеног богатства које ваља
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брзо разделити и потрошити). Нема човека, кога смрт Момирова није утешила и ганула, и
неће бити човека, кога Милова смрт неће обрадовати! Неће му четресница изаћи, а
његови данас највернији следбеници ће почети први да га куде и оптужујуу за сва
непочинства која су са њим заједнички починили, како би себе "опрали"! Они ће први
говорити, како је са његовом смрћу све оно што је било лоше у Црној Гори отишло!

  

Свети Мило је ментор и шаптач сваке власти у Србији, и то од пада Слободана
Милошевића па до данас! Свети Мило је као експонент ЕУ, НАТО-а и САД, задужен за
сваку "планску промену власти" у Србији, од пада Слободана Милошевића до данашњег
дана! Без сагласности и одобрења Светог Мила се не може доћи на власт у Србији!

  

Када сте последњи пут чули да је неки председник Србије (сем Слободана Милошевића),
или премијер владе Србије, изговорио иједну реч против било ког потеза Светог Мила?

  

Да ли је ико дошао на власт у Србији, а да предходно није имао сагласност Светог Мила
Европејског, да му пре избора на "ноге" није отишао, и са њим се насмејан и срећан у
Црној Гори сликао?

  

Да ли може опстати ико на власти у Србији, а да се јавно пре тога огласи против Светог
Мила, или неког његовог политичког, против срба и српских интереса усмереног
политичког потеза?

  

Свети Мило је човек који је све што у животу има, и што је стекао, зарадио на антисрпсој
политици! Свети Мило је својом антисрпском политиком, осуђен на доживотну и трајну
везу за Србијом, србима и српством. Зато Свети Мило не може да опстане без Србије и
срба.

  

Свети Мило неће никада ништа бити у историји Црне Горе. Закопаће га историја родне
груде на неко скривено и дубоко мести, где га ни његови данас најмилији тражити неће,
и помињаће га као пример колико може бити велико посрнуће човека, када те воде само
лични интереси а никакве моралне вредности.
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Свети Мило се ради властите гузице, бори за опстанак на власти. Свети Мило, онако
мали и небитан и неважана,  лако се сакрије у сенци "своје велике алаве гузице", јер
Свети мило - то је све "оно" што се налази као "израстак и тумор" око његове "владарске
гузице"!

  

Свети Мило је на почетку свога овоземаљског (читсј политичког)живота био ослонац и
борац за интересе српског народа, не само у Црној Гори, него где год се он налазио. Као
и Вучић! Свети Мило се борио против политике одвајања Црне Горе и Србије. Као и
Вучић!Свети Мило се борио "кано лав љути" против свих оних странака у Црној Гори (на
пример Либералне Партије) које су биле за независну Црну Гору. Као што је и Вучић
борио против ЛДП партије Чедомира Јовановића, или Лиге Социјалдемократије
Војводине Чанка или Српског Покрета Обнове Вука Драшковића! А онда је Свети Мило
Дубровачки, када су то његови "створитељи" (ЕУ, НАТО И САД) затражили, преузео
политику тих истих партија, и постао "највећи" борац за независну Црне Горе! Као што је
Вучић преузео политику Чедомира Јовановића и Вука Драшковића и Ненада Чанка!
Свети Мило је на крају свог политичког пута, престао бити велики борац за "српску и
црногорску" Црну Гору, и постао највећи борац за "црногорску" (и антисрпску) Црну
Гору. Као што је и Вучић постао борац и спасиоц такве власти у Црној Гори, "помажући
несебично" у игроказу Светог Мила (и његовом опстаку на власти) који се зове
ДРЖАВНИ УДАР! Растао је и развијао се политички Свети Мило, у својој првој
политичкој странци (странци Момира Булатовића), увек као вечити други, као тумор и
чир на туђој "гузици"! Као што је и Вучић растао и развијао се, у својој првој странци, као
трећи (неки кажу други) уз Војислава Шешеља, а онда и као други у новој странци, уз
Тому Николића! На крају је Свети Мило, од тог превеликог боравка на туђој гузици, и сам
стекао карактер гузице! Исто као и Вучић! И пошто је дуго Свети Мило, био тај који је
морао да слуша, чим се "осамосталио" и преузео место првог, морао одмах наћи новог
господара кога ће да слуша, и на чијој ће гузици да расте и ужива, јер рекох, карактер
му се "гузице" већ чврсто формирао! Као што и Вучић, и дана данас, после преузимања
места "првог", подсвесно често бира тему столице и фотеље (те дал је она тврда, те дал
је  она мека), јер има ли ишта друго, и буквално тако блиско и склиско гузици (и
карактеру гузице), од столице и фотеље! Кад год Вучић помене столицу или фотељу,
знајте да прича о гузици својој, и своме карактеру, по моделу Светог Мила!

  

4. Кушање Светог Мила Европејског од неверног Душка Атлантског.

  

И када се бивши саборац и јајара Светог Мила, који се одазива на име Душан Кнежевић,
осмелио да јавно оспори неприкосновено право Светог Мила, да ради шта год хоће у
Црној Гори, а које је добио од ствојих "створитеља" (ЕУ, НАТО И САД), док год
несебично и неупитно води антисрпску политику, све се завршило изненада и нагло, као
што је и почело!  Наиме, док је Душан Кнежевић јавно говори о марифетлуцима Светог
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Мила (са сигурне удаљености - из Лондона), наносећи му "ниске ударце" и понижавајући
га јавно пред својим народом, као јајару и сецикесу (афера коверат), која само гледа да
"очерупа и уграби" што више за себе, "створитељи" нису превише бринули, нити се
трудили да га ућуткају! Просто, сваки господар, када одлучи да мало доведе "у ред" свог
слугу, он га не "кажњава лично", "не шамара га својеручно", него то увек ради посредно
"руком другог слуге", који је по правилу ниже позициониран, како би казна више "болела"
и имала бољи "васпитно-едукативни"ефекат у јавности! Али када се јајара (мислим на
Душка Кнежевића), "помамила и примила", помисливши да су можда "створитељи" (ЕУ,
НАТО и САД) одлучили да се одрекну услуга Светог Мила, и "рукоположе" њега за
новог свеца, она је потпуно помућеног разума, док му је у клинчу  безглаво задавала
ниске ударце, почела у том трансу да бунца, набрајујући гласно све његове "грехе и
неподобштине", у нади да ће  то додатно ојачати његове шансе да буде устоличен "као
калиф уместо калифа"!. И омаче јајари, потпуно из нехаја, нешто што није требало
нипошто да буде изговорено! "Излете му", између осталог, и како је по Миловом задатку
имао специјалне "прљаве и нелегалне дужности за време организације спровођења
референдума о независности Црне Горе, што је директно утицало на крајњи исход и
резултат"! Излете му и како он "ипак неће те по Светог Мила компромитујуће доказе"
никада да изнесе јавно, јер не жели да угрози на тај начин новостечену !независност и
државност Црне Горе"! Излете ординарној јајари и да има у личном поседу доказе за
своје тврдње да је Свети Мило обичан лопов и јајара, која је и резултате референдума о
независности Црне Горе наместила!

  

  

 6 / 9



Житије Светог Мила Европејског (II)

Пише: Миланко Шеклер
понедељак, 16 септембар 2019 10:18

Излете том истом тајкуну-јајари и изјава како је по налозима Светог Мила утицао на
формирање власти у Србији (власти ДС Бориса Тадића и СПС-а!), и да је практично
Свети Мило одлучивао ко ће тада правити коалицију и власт у Србији! Но несретни
Душан Кнежевић је овим очигледно доказао "светитељима" да је јајара мале памет, а
великих амбиција! Да је иоле паметнији, као што није, Душан Кнежевић би морао да зна,
да све то што он износи као "ексклузиву о намештању резултата референдума о
независности Црне Горе", "створитељи" (ЕУ, НАТО и САД) одавно знају, јер су у свему
томе активно учествовали и наредили унапред какви резултати референдум морају
бити! Мучени Душан Кнежевић није знао да је Свети Мило независан, исто онако и
онолико, како је и колико је Црна Гора независна!

  

И оног момента како Душан Кнежевић из Лондона, помену у својој изјави да има доказе
како је на који начин намештен референдум о независности Црне Горе, тако и преста да
се оглашава! Ни слова више! Они исти "створитељи" (ЕУ, НАТО и САД), који "држе"
Светог Мила на власти у Црној Гори, скренули су му пажњу да таквим изјавам он не
поткопава и не удара на лични интересе Светог Мила, већ на интересе ЕУ, НАТО и
САД-а! Чак се и јавно обратише челници администрације ЕУ, НАТО-а и САД-а, да Свети
Мило јесте превише дуго на власти у Црној Гори, и да је време да дође до његове смене,
али да они ипак не могу подржати долазак на власт оних политичких странака, које
заговарају антиевропску политику, излазак из НАТО-а, и политику удаљавања
зависности од САД-а! Дакле, "ствроитељи" су јавно, и пред свима рекли, да је Свети
Мило за њих и даље једини пожељни господар Црне Горе, све док води "политику
интереса ЕУ, НАТО и САД-а, као и антиспрску политику"! И ућута се мука од човека,
Душан Кнежевић!

  

И зар после свега овде изнетог има ишта нејасно, и зашто би требало ико да сумња у
веће поодавно објављене информације, где је и како настала данашња "напредњачка
власт" - читај Вучићева! Ако верујете "Куриру" данас, зашто не верујете "Куриру" од пре 
само 2 године! Наслов у "Куриру" од 14.06.2017. године је гласио: "Страшна истина о
настанку српске напредне странке: Ево како је Вучић стварно направио СНС!
Француски шпијуни, хотели и по који милион!" 
И наравно, то је једини текст "Курира", који нећете успети да прочитате на њиховом
сајту, него на многим другим сајтовима, који су пренели њихов текст! Зашто се "Курир"
одрекао баш тог свог сјајног текста!? Можда зато што се у њему описује састанак у
хотелу "Риц" у Паризу, коме је присуствовао Свети Мило, његов кум Ратко Кнежевић,
Цане Суботић (који је ослобођен свих оптужби за време ове СНС власти!), Томислав
Николић, као и новинар Миломир Марић (на чијој телевизији данас, тако "ретко" гостује
Вучић).
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Житије Светог Мила Европејског (II)

Пише: Миланко Шеклер
понедељак, 16 септембар 2019 10:18

  Када кажем да Свети Мило "врши надзор" и "поставља сваку власт" у Србији, ја токажем само на основу великог броја чињеница које су свима, па и мени лако доступне!Верујте ми, за извлачење основних закључака, из тих мени, као и свима вама достунихподатака, не треба вам чак ни диплома неког озбиљног државног факултета! За овесврхе може да вам послужи и нека "купљена" диплома са Мегатренд Универзитета! Кадмало боље размислим, не морате бити и неки припадник "самопроглашенеинтелектулане елите" у Србији! Не морате бити чак ни посебно паметни! Можете битичак и глупи! Сигуран сам да ћете донети исте закључке као и ја, чак и ако сте крезуби,сиромашни, и ако вам је основа исхране "сендвич"! Убеђен сам, дубоко и искрено, да васу доношењеу закључака идентичних мојим, не може омести ни припадност било којојполитичкој странци у Србији! Напротив - знам да чак и сваки искрени члан СНС-а (па инеискрен), на основу изнетих чињеница, неће имати нимало различите закључке одмојих! Дубоко верујем, да се моје мишљење не разликује ни од једног члана СНС чак ибез основне школе, јер ни најнижији ниво образовања, није и не треба да буде гаранцијаинтелигенције! Сигуран сам да би се са мном сложио и сваки члан СНС, који из некихразлога нема ни основно образовање, већ је само писмен и зна да чита! А ако бих требаода одлучим и одговорим пред целокупном јавности Србије, да ли би се са мном сложионеки буквално неписмени члан СНС-а, који заиста не зна да чита и пише, ја биходговорио потврдно - уз само један услов! Да му све у овом тексту изнете чињенице,неко полако и тачно прочита! И сигуран сам да би се са мном и он сложио, без обзира дали му чињенице читам ја или лично председник Вучић!  5. Посланица Србима од Светог Мила Европејског  Новооткривено политичко правило  каже, да све што Свети Мило уради у име ЦрнеГоре, ЕУ, НАТО и САД-а, скоро увек је "проевропско и пронатовско", и по правилу"антисрпско и антируско", мораће у догледној будућности да уради и владајућаполитичка гарнитура у Србији, и то под гесло, што пре - то по Србију и србе боље! Свеуцене и ултиматуми, који се пред Србију врло често постављају, као задаци које Србијамора што пре извршити, најпре се у Подгорици, добро разраде и ураде. како би се већимала "реална" представа, каква ће бити реакција "српске" јавности!  Црна Гора је само минијатурни модел Србије, који за ЕУ, НАТО и САД, не представљаништа више до обичне вуду лутку Србије! И док ЕУ, САД и НАТО својим уценама, каоогромним иглама, пробадају Црну Гору и њен народ, једним оком посматрају, шта се зато време дешава и како реагује Србија и срби! Има ли иједног бољег доказа, до овога, дасу Србија и Црна Гора једно те исто, и да их чини исти народ! Тако најљући непријатељисрба и Србије, и у исто време, наводно највећи "пријатељи" "новоцрногораца" и ЦрнеГоре, оваквим својим понашањем, боље од ичега и икога, потврђују да су Црна Гора иСрбија две државе једног те истог народа! Запамтите ове моје речи: како год да седеси, и како год да буде: ако се сутра, не дао Бог зарати, иста ће нам и судбина бити!Неће нико из ЕУ, НАТО и САД-а, губити време и "одвајати" "новоцрногорце" и србе:убијаће нас истом муницијом и затрпавати у исте рупе!  Сви ти, само на први поглед "политички сулуди потези" Светог Мила, примењениекспериментално и показно на политичкој сцени Црне Горе, представља најбољи могућипредсказатељ свега што у најскорије време чека владајућу политичку гарнитуру уСрбији!  Сви ти "ужасни и тешки ударци", које наводно Свети Мило у свој "магловењу и бунилу" (ауствари креирани од ЕУ, НАТО и САД-а) задаје сопственом народу и његовој држави(свеједно је како зовете и једно и друго!), у својој суштини су упућени пре свегаграђанима Србије, као и држави Србији! То је оно једино чиме Мило "плаћа" и "добија"своје доживотно место неприкосносвеног вође и лидера Црне Горе! Његово јавноиспољено "непријатељство" према свему што је српско и што је српки интерес, нијеништа друго, до политика ЕУ, САД-а и НАТО-а према српском и црногорском народу уцелини!  И као што је према историјском предању, чувени римски државник, политичар и војникомандант, Марко Катон, остао у историји познат по томе, што је због своје неисцрпнемржње према непријатељској Картагини,  свако своје обраћање римском сенату, безобзира да ли је његово обраћање било везано за односе са Картагином, или за проблемводовода у граду Риму или проблему изградње путева у Римском царству, на крајузавршавао увек једним те истим речима: "Што се осталог тиче, мислим да Картагинутреба разорити"! На крају, таквим својим понашањем, задржавајући проблем "Картагине"у дискурсу Римске државе, Картагина на крају, заиста и би уништена!  Мило додуше, није ни толико храбар, ни толико частан човек, да би изнео својемишљење  о Србији (он износи туђе!) на тако јасан и недвосмислен начин, као МаркоКатон, али је довољно велики "несој" и "нечоек", да чини све што је у његовој моћи, дабуде и остане наопако између Србије и Црне Горе, како никада било није!  Каква је и колико важна улога Светог Мила, (а уствари покушају ЕУ, САД-а и НАТО-а),да доведе до трајног нарушавања односа између ова два дела истога народа, измеђукојих је постављена наводно "међудржавана" граница, и то тамо где је није било никада,најбоље указује једна проста, и на први поглед "невидљива" чињеница!  Посматрајте однос свих досадашњих власти Републике Србије према Светом Милу, каонеприкосновеном политичком лидеру Црне Горе! Ниједна власт у Србији (после 5.октобра!), ко год да је оличавао и представљао, није ни покушала ни смела, да "затеже"односе са тим наводно "политичким великаном" а уствари обичном "пајацу"!  Та политичка креатура и кловн, чија се политичка тежина и поштовање не огледапрактично ни у чему важном, за сваку власт у Србији, па и ову данас, представља извор"страхопоштовања и угледа", коме и сами теже!  

  Питање србима:  Зашто председник Србије, на отворену најаву својеврсног напада на имовину СрпскеПравославне Цркве у Црној Гори, јавно "моли" председника Црне Горе да размисле отоме још једном! ?  Зашто ни предходна 2 председника Србије (Томислав Николић ни Борис Тадић), наништа мање "тешке" политичке потезе Мила Ђукановића, никада нису реаговали онакокако би сваки обичан и нормалан грађанин Србије очекивао?  Ако сте се икада питали, зашто ни ова данашња, по својим сопственим речима "моћна иодговорна власт, као ниједна друга у историји Србије", никада није реаговала ни наједан очигледно антисрпски потез Светог Мила?  Па зато што је политика Светог Мила, иако очигледно антисрпска, у исто време и тако"модерна и савремена", а то значи "и европејска, и цивилизацијска, и пронатовска, ипроамеричка, и антируска,"! А против тога се не сме зуцнути ни једно једино словце!  Зато би сваки евентуално оштрији потез власти Србије, на отворене "антисрпске"потезецрногорсне власти, био тумачен као "антиевропски, антиамерички, антицивилизацијски,антинатовски и проруски, а то ова власт (као ни све оне предходне), себи не сме дадопусти нипошто !  Зато ће и ова власт у Србији (исто као и оне предходнае), допуштати тренутно актуелнојцрногорској власти, да са србима у Црној Гори, ради што јој је воља! Зато срби у ЦрнојГори немају ни држатворна ни било која друга мањинска права! Немају право ни наупотребу ни на школовање на свом матерњем језику! Немају права чак ни напропорционалну заступљеност у државним органима! Срби у Црној Гори имају самоправа на незапамћену дискриминацију! Зато их званичници Црне Горе, потпунонекажњено зову јавно "говедима"!  Зато ће и на најновију отворену најаву власти Црне Горе, да ће усвајањем предлогановог Закона, у сладу са њим, извршити отимања имовине Српске Православне Цркве,председник Србије Александар Вучић реаговао следећим речима:  "Моја молба, а ја не могу да то захтевам као председник друге државе, је да такавзехтев не усвоје. То је моја молба, нада и жеља. Јер српска црква вековима постоји натом тлу и она је заштита и уточиште не само српском народу већ и многима који сеосећају као Црногорци. зато је то моја молба властима у црној Гори. Уколико је не услише - то је њихово право и могућност и то ћемо разумети и уметида се у складу са тим понашамо"!  Можда ће неко у томе видети смисао за "одмереност и дипломатију" нашег садашњегпредседника, али ја у томе, као и у свим предходним одговорима руководства државеСрбије (значи и сваке предхоне власти), видим само потпуну скрушеност, сервилност,немоћ, слабост и уплашеност, да којим случајем, непотребно не изазову "силноггосподара Црне Горе, Светог Мила", да "јавно проговори", о ономе што би их увек моглокоштати угледа и губитка власти! Не дао Бог, да Мило закликће кано орлушшина! Питатесе, на шта  мислим?  Па мислим на то, да би Мило, као доказани и сертификовани "европејац", могао да јавнопроговори о својој кључној улози, при свакој "промени" власти у Србији! Свети Мило јекључни човек за постављање сваке власти у Србији, и то почевши од "обарања" властиСлободана Милошевића! Централа петоктобарских промена у Србији није била, како семисли, и прича, у Будимпешти! Централа је била и остала у Подгорици!  Јер, за ЕУ, САД и НАТО, Свети Мило је био веома важан "сарадник" и прва карика којаје попустила, приликом рушења Слободана Милошевића (а уствари Србије), и разарањазајендичке државе српског и црногорског народа! Свети Мило је након тога добио местосвојеврсног "контролора" свих транзиционих процеса у Србији! Свети Мило је "ескперт"ЕУ, САД и НАТО-а, за Србију и "српско питање"! Свети Мило је неприкосновени вођасвих "процеса" кроз који се мора Србија и њен народ провести! Има ли бољег доказа даје Свети Мило ипак србин, од тога, да га тзв "међународна заједница" сматра највећимживим експертом за Србију и "српско питање"!  И само зато, свака власт у Србији  (па и ова власт), моли Бога да се случајно Свети Милоне расрди! Лакше би данас власт (као и предходна) у Србији поднела, да се "и драги Богна Србе расрди", него да се Свети Мило расрди!  Да се подсетимо бесмртних "Његошевих стихова из "Горског вјенца":  Бог се драги на Србе разљути  за њихова смртна сагрешења.  Наши цари закон погазише,  почеше се крвнички гонити,   један другом вадит очи живе;  забацише владу и државу,   за правило лудост изабраше.  Невјере им слуге постадоше  и царском се крвљу окупаше.  великаши, проклете им душе,  на комате раздробише царство,  српске силе грдно сатријеше;  Великаши, траг им се утро,   распре сјеме посијаше грко,  те с њим племе српско отроваше;  великаши, грдне кукавице,  постадоше рода издајице.  Запамтите добро, заиста вам кажем:  Све што је Свети Мило урадио у политици од момента, када је, променио "политичкустрану", и направио заокрет за 180 степени, представља "модел и обавезујући правац" иза српску политику! Све што Свети Мило уради данас, Србија мора да уради сутра! Свешто је Свети Мило урадио против "српских интереса", мора да уради и Србија!  Зато не може бити никаквих великих политичких промена у Србији, без предходновеликих политичких промена у Црној Гори!  Нема слободне Србије, без слободне Црне Горе!  https://www.kurir.rs/vesti/politika/2864355/strasna-istina-o-nastanku-srpske-napredne-stranke-evo-kako-je-vucic-stvarno-napravio-sns-francuski-spijuni-hoteli-i-po-koji-milion  https://www.blic.rs/vesti/politika/posle-10-godina-djukanovic-uskoro-u-zvanicnoj-poseti-srbiji/3mjmtmp  https://www.blic.rs/vesti/politika/nikolica-i-djukanovica-ujedinio-tadic/8wb4xbh  https://www.vreme.com/cms/view.php?id=1061276  https://www.danas.rs/politika/vucic-molim-crnu-goru-da-ne-usvaja-predlog-zakona-koji-moze-da-ugrozi-imovinu-spc/  https://www.danas.rs/politika/tadic-nisam-dogovarao-koaliciju-sa-knezevicem/  https://www.blic.rs/vesti/svet/pukla-tikva-kako-su-dusko-knezevic-i-milo-djukanovic-od-najboljih-prijatelja-i/fjjb4dm  https://www.alo.rs/vesti/region/dukanovic-namestio-referendum-o-nezavisnosti-crne-gore/208865/vest  https://www.alo.rs/vesti/region/milo-dukanovic-na-kolenima-ovako-ponizen-nikad-nije-bio-bivsi-prijatelj-resio-da-ga-unisti-jednom-zasvagda-video/210091/vest
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