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Сажетак: 
Спцијална безбеднпст грађана неппсреднп прпизилази из безбеднпсти државе. 
Безбеднпст државе је прганизацијске прирпде и ппвезана је са сппљашопм и 
унутрашопм безбеднпшћу. Какп је држава жива аутпппиетска прганизација, 
кпја непрестанп изграђује и меоа свпју суштину, збпг менталитета људи, 
важнп је да тежи да ппприми све пдлике живе прганизације, јер самп тада 
функципнише пптималнп. Тп значи да мпра да развије све свпје пргане и да пни 
беспрекпрнп раде, иначе запада у бплеснп стаое. С пбзирпм на тп да се сви 
прганизми налазе у некаквпм пкружеоу, вепма је важнп какп тп пкружеое утиче 
и какп се прганизација (прганизам) сналази у оему и на оега реагује. Садашое 
стаое Србије је дпбар пример шта се мпже дпгпдити једнпј друштвенпј 
заједници са станпвишта спцијалне безбеднпсти у услпвима дпминације 
принципа кпје је ппставип илуминатски креиран „велики брат“ (финансијски 
магнати).  
Ппмераоем тежишта ратпва из физичке сфере, прекп енергетске, дп 
менталне, планета се приближава тзв. савршенпм „рату свих прптив свих”. 
Врхунац тпг рата су психптрпнска дејства и утицај на мисли, впљу, псећаоа, 
нагпне, намере, инстинкт, интуицију, имагинацију и интелект људи. При тпме, 
у жижи инфпрмаципних, инфпрматичких, психплпшких и ненптехнплпшких 
ратпва је и  биће инфпрмација, кап кпсмичка кпмппнента садржана у енергији и 
материји. Непружани пблици агресије су увпд у савршени рат и оегпва суштина. 
Сада је пднпс непружаних пблика агресије према пружаним 9:1, иакп људи 
већинпм упчавају и схватају самп пружане сукпбе. 
Будући да већ сада дпминирају „инфпрматичке пперације”, „пперације изван 
ратних стаоа”,„цивилне пперације”, „мирпвне пперације”, „наметаое мира” и 
примена неубпјнпг пружја, мпже се рећи да су стретегичари и дпктринплпзи 
затечени непружаним пблицима агресије, те у стратегијама пдбране већине 
земаља нису разрађене тезе за дпктрине и регулативу, кпје би пмпгућиле да 
пдбрамбени системи правпвременп и пптималнп реагују.  
Брпјни су ппказатељи да је примена непружаних пблика агресије пптпунп 
прирпдна и сасвим извесна. Најпчевиднији дпкази су ппстпјаое прганизација 
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пппут група кап штп су „Илуминати”, „Лпбаоа и кпсти”,„Малтешки 
витезпви”,„Трилатерала”, „Билдерберг” и „Ем-Џи 12”. При, тпме значајнп је да се 
разуме да се људи пд непружаних пблика агресије мпрају заштитити физички, а 
да је, збпг прирпде примеоених метпда и спфистициране технике, кпја је 
већинпм енергетска и инфпрмаципна, неппхпдна оихпва заштита и у 
енергетскпј и менталнпј сфери.  
Једини излаз је сведимензипна пдбрана пд универзалнпг непријатеља,заснпвана 
на нпвим научним сазнаоима (ппсебнп из пбласти квантне физике) и уважаваоу 
нпвих садржаја рата.  
 
 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: СПЦИЈАЛНА БЕЗБЕДНПСТ, САВРЩЕНИ РАТ, НЕПРУЖАНИ ПБЛИЦИ 
АГРЕСИЈЕ, НЕУБПЈНП ПРУЖЈЕ, СВЕДИМЕНЗИПНА ПДБРАНА. 
 
 

УВОД 
 
Непружани пблици агресије су дп 1996. гпдине, у СР Југпславији, били самп 
дпдирнп впјна тема, а пднпсили су се на разбијаое државе изнутра и примену тзв. 
„специјалнпг рата“, пднпснп „стратегије нискпг интензитета”. Занимљивп је да 
струшнпј расправи п теми „Непружани пблици птппра”, пдржанпј и Центру впјних 
щкпла ВЈ није присуствпвап ниједан представник власти, нити је билп излагаша из 
Министарства пдбране. Тп је, свакакп, билп шуднп, будући да непружани пблици 
птппра припадају Цивилнпј пдбрани. Једну деценију касније билп је јаснп, да 
непружани пблици агресије имају све већи знашај. С пбзирпм на тп да се пружана 
димензија рата примеоује ппследоа и служи кап стална претоа, све је извесније 
да пдбрана пд непружаних пблика агресије припада министарству пдбране, а не 
впјсци, иакп су пружани и непружани пблици агресије увек у некпј врсти симбипзе.  
Врсте рата без кприщћоа пружја ппстпје пд првих ратних сукпба. Најппзнатији 
стратегиста свих времана Сун Цу Ву тврдип је да је најбпља стратегија „савладати 
непријатеља без бпрбе, а Гпринпщп Мусащи Мијамптп („неппбедиви”) сматрап је 
да је сущтина впђеоа рата у птклаоаоу свих пблика незнаоа. У време када је 
Винстпн Шершил ппзивап англпфиле на „менталнп псвајаое света”, у ратне 
дпктрине уведене су птвпренп лажи, преваре, пбмане и перфидије. Пбраћајући се 
англпфилима из САД на Харвардскпм универзитету, британски премијер је рекап: 
„Наще две земље су те кпје кпнтрплищу судбину света; кпје кпнтрплищу науку и 
технплпгију; кпје кпнтрплищу културу. Тп су пружја далекп мпћнија пд впјне силе. 
Кпнтрплисати пнп щтп шпвек мисли нуди мнпгп веће дпбити пд пдузимаоа земље 
или прпвинција других нарпда или оихпвпг исцрпљиваоа експлпатацијпм. Будуће 
империје ће бити 'империје ума'.” Кап неппсредан пдраз оегпвих реши и налпга 
издатих генералу Чпну Рпулингу Рису настали су Институт „Тејвистпк” и 
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сатанистишки пријентисана хпливудска индустрија.1 Щта су тп непружании пблици 
агресије, какп се утише на друщтвену безбеднпст људи и какп теприја ратпваоа 
напредује, најбпље је ппказап Линдпн Х. Ларпша Јунипр. Пн је безуслпвнп 
инсистирап: „Акп икада будемп примпрани да се бпримп у ппщтем рату, 
ппстигнимп брзу ппбеду са щтп маое изгубљених живпта сппствених грађана. Уз 
тп, ми мпрамп развити и задржати сппспбнпст кпмбинпваоа пдбране и напада за 
впјну ппбеду. Мпрамп ппстићи ппбеду без испаљенпг метка. Исправан циљ 
ратпваоа јесте кприщћеое впјне силе не би ли се изазали такви ефекти да се 
непријатељ присили да призна ппраз уз нащу истпвремену културну, екпнпмску и 
пплитишку пфанзиву”. Такп је свет и дпщап дп тпга да у „цивилним пперацијама” не 
ушествују цивили, негп впјска. Сада у свету никп не живи у стварнпм спцијалнпм 
миру, такп су нестала и примирја – рат је, дакле, сталан и свепбухватан. Самп 
некпликп тзв. неутралних земеља мпгу се сматрати „услпвнп” слпбпдним и 
безбедним друщтвима. Упсталпм, све земље кпје су се пдрекле дела суверенитета 
и ущле у разне уније нису према дефиницији слпбпде – слпбпдне, а јпщ маое су 
спцијалнп безбедне. Разлпг за тп је усппстављаое вавилпнскпг, мампнистишкпг, 
глпбалистишкпг светскпг ппретка. П тпме умни људи целпг света мпрају да мисле, 
разгпварају, прегпварају и дпнпсе рещеоа, збпг ппаснпсти да се ера инфпрматике 
и нанптехнплпгије заврщи непрпбпвласнишким светским ппреткпм, пднпснп да 
следеће генерације изгубе извеснију будућнпст, а да је нису ни дпсегле. Шиоеница 
је, да се у све пренасељенијем, сирпмащнијем и гладнијем шпвешанству улагаоа 
усмеравају у нпве врсте пружја, оихпву прпдају и ратне сукпбе, уместп ка нпвим 
прпстприма, храни и тражеоу нпвих ресурса и енергија. Шак су и најскупљи 
прпјекти пппут прпјекта „хуманпг генпма“ и прпјакта CERN усмерени кап 
пдузимаоу слпбпде грађана, а правни системи, такпђе, сужавају слпбпде кретаоа 
и мищљеоа. 
 
 
 

СФЕРЕ РАТПВАОА 
 
Немпгуће је разматрати врсте ратпва у теприји ратне вещтине, а да се не ппмену 
све димензије у кпјима су ратпви мпгући. У анализи класификација ратпва мпже да 
се примети, да су генерације ппсле Другпг светскпг рата из идеплпщких и 
антирелигијских разлпга забправиле и заппставиле знаоа свпјих предака. Тп је 
услпвилп да класификације у пбласти ратне вещтине пбухватају искљушивп ратпве 
у физишкпј сфери. Да су ппщтпвана знаоа, кпје су за спбпм пставили Никпла Тесла 
и оегпви савременици пппут Јпвана Душића и Милпща Цроанскпг, билп би јаснп 

                                                      
1
 Да су следбеници „Илумината” и трилатералиста разумели и ппдржали идеје Винстпна Шершила 

дпказап је Збигоев Бжежински 1970. гпдине, када је најавип „кпнтрплисанп и усмераванп друщтвп” 
и Карл Пппер кпји је увеп ппјам „птвпренп друщтвп”, кпје сада ппкущава да пствари Чпрч Спрпщ. 
Пбпјица су сугерисали да друщтвима управља елита снабдевена супперипрним „знати какп”, при 
тпме су наглащавали да ће нпвп друщтвп прпгресивнп захваљујући развпју технплпгије. 
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да се ратпви впде у физишкпј,2 етеришкпј (живптна енергија, плазма), дущевнпј 
(психа, ум) и астралнпј (духпвна) сфери.3  
Ратпви у физишкпј сфери, кап и ратпви у псталим сферама сущтински су димензије 
тпталнпг – сведимензипнпг рата. Разлпзи за сукпбе су инфпрмацијске разлике у 
вези с текпвинама развпја друщтава и, при тпм, изграђених разлишитих ппгледа на 
свет. Сущтина сукпба је, у ствари, у разлици инфпрмација п истим живптним 
фенпменима. Псим тпга, будући да су сви људи уникати, инфпрмаципна 
разлишитпст је пдлика свих нарпда и цивилизација. Та разлика је и у нашину 
размищљаоа и псећаоа, ствпреним стерептипима, митпвима, предрасудама и 
менталним представама истих прирпдних фенпмена. Тп је дпвпљнп за сукпб 
мищљеоа, а из сукпба мищљеоа прпистишу и сви други, па и ратни, сукпби.4 У 
физишку сферу спадају, према нивпу ппщтпсти: 1) Рат између разлишитих 
цивилизација; 2) Културплпщки рат;5 3) Кпнцепцијски и идеплпщки рат6 (у пквиру 
таквих врста ратпва најшещће се впде и перфидни диплпматски ратпви); 4) 
Екпнпмски рат (инвестиципни, финансијски, тргпвински, аутпмпбилски...);7 5) 
Технплпщки рат (кпсмишки, биплпщки, хемијски, асиметришни, нелинеарни...);8 6) 
Инфпрматишки рат (кпмпјутерски, хакерски, мрежни).9 Сада се већ примеоују 

                                                      
2
 Напад на људскп телп, са разараоем физишких пргана и ткива. 

3
 Дуща кап ппсебна врста инфпрмисане (не)кпнтрплисане, најверпватније хплпграфске енергије, са 

специфишним мислима, емпцијама и нагпнпм.   

4
 Давпр Кплетић, Дпсије 552, стр. 52.   

5
 Културплпщки рат светпсавци су већ изгубили, јер оихпва деца радије нпсе на мајицама рекламу 

„USA today” негп, на пример, „Србија данас”. Српски плесаши радп репују, с карикама у ущима, нпсу 
и на језику, не размищљајући п фплклпрним вреднпстима. Певаши радије певају прекрадене турске 
и иранске песме негп „Свилен кпнац”, итд. Ппред путева и у најзабашенијим крајевима Србије пище 
Food, Drink и Fun Run, дпк немашки, француски и енглески натписи над вратима и излпжбеним 
прпстприма пдавнп надвладавају ћирилишне. 

6
 Разликују се пп пснпвнпј замисли за ствараое будућнпсти. 

7
 Кпд пве врсте ратпва мпже се направити ппсебна ппдела, у зависнпсти пд ппделе ппјма екпнпмија 

на елементе и разлишитих нивпа у тпј ппдели. На пример, аутпмпбилски рат је деп тргпвинскпг рата, 
а ппзнатп је да се впди „тргпвински рат” између САД и Кине, а „аутпмпбилски рат” између САД и 
Јапана. 

8
 Технплпщки развпј мпже знатнп да утише на исхпде будућих ратпва и верпватнп ће дпминирати у 

ери нанптехнплпгије. Преднпст у технплпгији и техници већинпм је пресудна за дпминацију и 
надмпћнпст у рату.  

9
 Називи ратпва указују и на нашине примене инфпрматишке технплпгије. На пример, хакери су нпва 

ратна напаст и дпказ да убудуће један шпвек мпже да изазве системске ппремећаје с 
катастрпфалним ппследицама. 
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суперкпмпјутери,10 из Израела и Мериленда, кпји мпгу да пбухвате и пбраде све 
ппстпјеће планетарне ппдатке. Мрежни рат се впди на Интернету, све је 
преппзнатљивији, а будући да су инфпрмаципна умрежаваоа будућнпст планете, 
та врста рата ће дпбијати на знашају; 7) Гепфизишки рат (климатски, метепрплпщки, 
сеизмплпщки). Тпм Барден је у свпјпј студији п метепрплпщкпм рату изнеп брпјне 
дпказе у кприст свпjе теприjе п мпгућем кпнашнпм нападу на Америку. Пн сматра 
да се тренутнп пбављају заврщне припреме. Уређај кпјим распплажу америшки 
непријатељи назвап је – скаларни интерферпметар. Иакп назив пружја вище 
ппсећа на врсту мераша, уппзпренп је да тај уређај енергиjу црпи из Теслинпг етра 
(вакуум) и да мпже драстишнп да измени климу. Псим тпга, пн сматра да „Теслинп 
пружје” мпже да изазпве и друге катастрпфе пппут земљптреса и ерупциjа вулкана; 
и 8) Сппртски рат.11 Тп щтп је и сппрт сврстан у врсту или димензују рата (макар пн 
бип пплитишки и диплпматски) најбпљи је дпказ да су 20. и 21. век декадентнији 
перипд пд свих претхпдних и да витещтвп вище не ппстпји ни у трагпвима.  
Ратпви у енергетскпј (етеришнпј) сфери, такпђе су димензије тпталнпг           – 
сведимензипнпг рата. Међу најппзнатије спадају: 1) нуклеарни рат; 2) хидрпгенски; 
3) електрпмагнетни, 4) нехерцијански и 5) вибраципни рат. Прве две рата, укпликп 
би се примениле на светскпм нивпу ппнищтиле би живптну супстанцу планете на 
ппдквантнпм нивпу, у ппљу у кпјем владају суперстрингпви12 пднпснп пснпве 
кпсмпса (кварк, лептпн и Хигспв елемент). Тп су ратпви у тпрзипнпм, скаларнпм, 
кулпнпвпм, магнетнпм, метерикпвпм, телурскпм, акспнскпм, мпрфпгенетскпм и 
стаципнарнпм ппљу, са стпјећим таласима. Сва та ппља су у невидљивпм ппдрушју. 

                                                      
10

 Уважена финска наушница, др Рауни Лена Килде, је текстпм пбјављеним 23. пктпбра 1999, на 
финскпм језику, у шасппису „Spekula”, уппзприла најмаое 6500 финских наушника, дпкумантпваним 
примерима, да се већ примеоује сателитска кпнтрпла ума милипна људи, уз ппмпћ 
суперкпмпјутера, инсталираних у Мериленду и Израелу..  

11
 Ппзнатп је да су државе дплазиле у сукпб и збпг сппрта, али специфишнпст кпју су смислили 

трилатералисти јеста да је сппрт претвпрен у бизнис и да ппстаје димензија рата, јер прекп оега 
пстварују психплпщке, пплитишке и екпнпмске циљеве. Земље Запада примениле су „сппртски рат” 
прптив СРЈ изпстављајући југпслпвенске такмишаре са првенстава за кпје су се сппртисти већ 
квалификпвали. Мнпги југпслпвенски клубпви такмишили су се и кап дпмаћини пред странпм 
публикпм, будуши да су им терени суспендпвани пплитишким пдлукама у међунарпдним сппртским 
прганизацијама. На пример, 4. августа 1999, Хпландија је пдбила да изда вите стпнптенисерима СРЈ 
за светскп првенствп, а уместп фудбалера Југпславије на еврппскп првенствп у фудбалу убашена је 
кап резерва репрезентација Данске, кпја је ппстала првак Еврппе – у време када је Југпславија била 
фудбалска велесила.      

12
 Стринг је, према решима тепријскпг физишара Чпна Хегелина, минијатурни еластишни 

једнпдимензипнални прстен  такп малпг прешника да изгледа кап шестица (пплупрешник изнпси 10
-

33
 cm) на нивпу 10.000 пута ниже, пд тзв. великпг уједиоеоа. Суперстринг има структуру кпја му 

пмпгућава да вибрира и рптира налевп, надеснп, или пппрешнп. Живпт стринга је вепма бпгат у 
пднпсу на шестицу . Пд тпга щта стринг шини зависи да ли ће пппнащати фптпн, лептпн, гравитпн, 
електрпн или кварк, јаку силу или слабу силу. На пример, акп рптира налевп изгледа кап гравитпн, а 
надеснп – електрпн.  
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Пд електрпмагнетних пружја ппзната су микрпталасна, затим радип-фреквентна и 
пружја на екстраниским фреквенцијама (утишу на људски мпзак, јер им пре 
преклапају ппсези у границама пд 0,5 дп 50 херца). Нехерцијанскп пружје је 
направип Никпла Тесла и ппзнатп је кап „Теслинп пружје“. Вибраципнп пружје 
мпже да се кпристи у гепфизишкпм рату, ради изазиваоа сеизмплпщких катастрпфа 
и хаварија, али и у неппсреднпм раздещаваоу разних пбјаката и пблика уласкпм у 
оихпвп резпнанснп ппдрушје. 
У дущевнпј сфери впде се: 1) непкпртикални рат (виртуелни, психптрпнски, 
пптентизаципни, мисапни...); 2) инфпрмаципни рат (медијски, прппагандни...) и 3) 
психплпщки рат. У непкпртикалнпм рату утише се на мпзак, мисли (врста 
инфпрмисане енергије) и фенпмене кпји се стварају у кпри великпг мпзга и 
сущтински меоају менталне представе људи п дпгпвпренпј стварнпсти. 
Инфпрмаципни рат је врста старпг, класишнпг рата, у кпјем се кпристе инфпрмације 
за измену ппстпјећих сазнаоа и на разне нашине ствара нпва слика света, ппдпбна 
агреспру. У психплпщкпм рату утише се на ппсебну врсту инфпрмисане енергије 
кпја се налази у срцу, амигдалама, емпцијама и нагпну. При тпме се циљнп 
изазивају психп-спматски прпцеси, кпји раздещавају нападнуте људе и неппсреднп 
ппгпрщавају спцијалну безбеднпст људи.  
Ратпви у духпвнпј (астрална) сфери, впде се: 1) верски (религијски) и магијски рат 
(на пример, симбплски) рат. Мета тих ратпва је људска вера, те се утише на 
увереое, ппвереое, сампуверенпст, веру у Бпга, верписппсвести... Приликпм 
кприщћеоа симбпла у магијским пбредима, оихпвим истицаоем и дпдирпм с 
оима, пренпси се аутпрска упблишена енергија знашеоа на људе кпји их 
ппсматрају и стварају сагласне менталне слике. Стварапци симбпла унапред знају 
щта ће пни изазвати и какп ће бити прптумашени, рашунајући на пдгпварајуће 
ефекте.  
У непружаним пблицима агресије примеоују се разлишите експерименталнп 
прпверене метпде. Владимир Алексејевиш Истархпв је у свпјим делима ппменуп 
већину нашина за утицај на непријатеља, ппшев пд симбпла и религије дп 
инфпрмација п ппгледу на свет и ппщтефилпспфије. На људе у псмищљенпј 
агресији утишу фактпграфија и хрпнплпгија, пднпснп инфпрмације фактишкпг и 
истпријскпг карактера. Псим тпга, пснпва изазванпг сукпба мпже да буде 
идеплпгија. Мнпги циљеви мпгу се ппстићи прекп уметнпсти, крпз тајна и пкултна 
друщтва и светски финансијски систем. Таква настпјаоа мпгу да се спрпведу и крпз 
наддржавнп уређеое, каквп је Еврппска кпмисија.  
Врста непружанпг пблика агресије је шестп и утицај државе на сппственп 
станпвнищтвп, иакп грађани навпднп бирају власт. Пргани власти у перипду 
мандата, прекп државних закпна и ппмпћу државне пплитике меоају впљу нарпда 
и прилагпђавају је свпјим, или сппља наметнутим, циљевима. Средства за тзв. 
маспвну кпмуникацију имају пресудну улпгу у меоаоу свести, а изрпђени 
пплитишари дају себи за правп да пбликују свест према лишним интересима у 
сукпбу интереса са лишнпстима кпје се баве истим ппслпм. На тај нашин неппсреднп 
угрпжавају спцијалну безбеднпст свпјих грађана, умаоујући оихпву сппспбнпст за 
самппдбрану и сампкпнтрплу. 
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Какп изгледа кпнтрпла људи мпже да се схвати из примене система СИГИНТ у 
Мериленду, (не)легалних мпбилних и стаципнарних прислущкиваоа и снимаоа 
разгпвпра и кретаоа, на пснпву сателитскпг и суперкпмпјутерскпг мпритпринга, 
затим примене беспилптних летилица за улишна псматраоа, ТВ камера на 
углпвима улица и у јавним прпстпријама и на пснпву мпгућнпсти кпсмишкпг 
извиђаоа.13 П кпнтрпли ума и утицају на свест људи мпже да се закљуши прпменпм 
канала на ТВ пријемнику. На ТВ екранима људи щирпм света гледају квизпве (на 
пример, ппгађају кпје слпвп је изпстављенп у трпслпвнпј реши, када су два 
ппзната), напајају мпбилну телефпнију SMS ппрукама, ппдсмевају се свпм 
примитивизму и нагпсти у ТВ приказима нашиоеним с вище камера (кап кпд 
снимаоа живптиоа у чунгли или на Севернпм пплу). „Велики брат”, „Пирамида”, 
„Меоам жену”, „Тренуци истине”, „Гледај мајку, бирај ћерку”, „Узми или пстави”, 
„Мпја мајка”, „Све за љубав”... Затим квизпви: „Милипнер”, „Ппследоа карика”, 
„Питаоа за щампипна” – емисије кпје уппрнп гледају Срби, Немци, Мађари, 
Хрвати, Ппртугалци, Грци... Еврппа, Аустралија, Америка... У неким квизпвима не 
треба нищта да се зна, а дпбијају се за награду велике свпте нпвца. Али, шијег? 
У непружане пблике агресије мпже да се сврста и утицај система пбразпваоа и 
васпитаоа. Пд дешије литературе, прекп садржаја кпје нуде щкпле, факултети, 
щкплске устанпве, ппсебнп предаваоа из лпгике, математике и истприје – без 
истине,14 пбликују се ставпви људи, већинпм у функцији пствареоа интереса, 
циљева и прпграма, пних структура кпје у свпјим рукама имају финансијска 
средства. Такп је цеп свет ущап у прпцес мампнистишке, вавилпнске глпбализације. 
Стпга, није шуднп щтп на шпвека и пднпсе људи највище утише екпнпмија (нпвац, 
власнищтвп, екпнпмске структуре). Један пд најппузданијих нашина да се руља 
држи ппд кпнтрплпм је кприщћеое система разпнпде и забаве (музика, слике, 
филм, игре...). Скретаое пажое са виталних прпблема и кпнтрпла раднишких 
синдиката прекп убашених впђа, прпверен су метпд да се (п)држи лажни мир, 
пдлпже рещеоа и ствпре услпви за следећу фазу кпнтрпле над људима, навпднп 
неппхпдну, а сущтински изазвану ппљуљанпм спцијалнпм сигурнпщћу друщтва. С 
друге стране, иакп је реш п непружаним пблицима агресије, мпже се рећи да се и у 
оима примеоује пружје. Реш је п „пружју генпцида” (алкпхпл, наркптици, дуван, 
психптрппна средства, генетски инжиоеринг, невидљива технплпгија, 
електрпмагнетнп пружје, клпнираое, микрпшиппваое, настрани сексуализам...). Ту 
врсту пружја не кпристе самп непријатељи, кпји се пп дефиницији налазе изван 

                                                      
13

 Укпликп би се телескпп „Кеплер”, лансиран 6. марта 2009. гпдине ракетпм „Делта II” ради 
псматраоа звезда у сазвежђима Лабуд и Лира, усмерип ка Земљу, мпгап би да пткрије када у некпм 
насељу пспба прплази улицпм, шак и пп прпмени пдсјаја светла на веранди, тврди Чејмс Фенспн, 
меначер прпјекта „Кеплер”.   

14
 Дпвпљан је прпблем шиоеница да щтп све наушне пснпве најнпвијим истраживаоима ппљуљане. 

Тп се ппсебнп пднпси на математику и физику, кпје су ппдлпга за пстале науке. Све шещћи су дпкази 
да су пстале без пслпнца Дарвинпва теприја, Ајнщтајнпва теприја релативитета, математишка 
теприја п безбрпј бескпнашнпсти, итд. 
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граница неке државе, негп и државне администрације према сппственпм 
станпвнищтву, збпг сврстанпсти министара и псталих ппјединаца из власти у разне 
врсте мафија, тајних и пплутајних прганизација.  
 
 

НЕПКПРТИКАЛНИ РАТ 
 
Већ је решенп, да непкпртикални рат има свпје кпмппненте, те да се састпји пд 
виртуелнпг, психптрпнскпг, пптентизаципнпг, мисапнпг и слишних утицаја на кпру 
великпг мпзга и сензације и фенпмене у непкпртексу. При тпме се утише физишки, 
енергетски и менталнп на мпзак и мисли, кап врсту инфпрмисане енергије, и 
сущтински меоају менталне представе људи п дпгпвпренпј стварнпсти. 
Група еминентних аутпра из Генералщтабне щкпле КпВ САД у Фпрт Левенвпрту 
пбјавила је у шасппису „Military Review”, 11. нпвембра 1994. гпдине, у напису ппд 
наслпвпм „Harnessing Battlefield Technology – NeoCortical Warfare?”, прпјекцију 
америшке впјне силе у 21. веку. У тпм напису пптврђенп је да су у Пентагпну 
разматрани и ппераципнализпвани аспекти наведенпг рата. Била је тп прва 
званишна инфпрмација п нпвпј врсти рата. Према щтурпм пбјащоеоу, реш је, пре 
свега, п настпјаоу да се тежищте сукпба пренесе из впјне у менталну сферу, у кпјпј 
се утише на психу, впљу, псећаоа и имагинацију људи, какп би псвајаш лакще и 
једнпставније пстварип свпје „виталне интересе”.   
 Пметаоем и блпкираоем устаљенпг рада мпзга, изазиваоем разлишитих 
сензација и наметаоем нпвих критеријума, стварају се услпви за манипулисаое 
ппјединцима, групама и нарпдима, ради прихватаоа пдређених идеја и намера, 
најшещће супрптних стварним интересима нападнутих снага. Кљушна функција 
непкпртикалнпг рата је тзв. кпнтрпла ума, кпја треба да ппмпгне пплитишким 
плигархијама да лакще (п)владају свет(ин)пм. Вище није тајна да су „испираши 
мпзгпва” расппређени у Институту „Тејвистпк” у Великпј Британији, пптпм у 
Институту за људске пднпсе, Левинпвпм Истраживашкпм институту за групну 
динамику, Институту за спцијална истраживаоа при универзитету Мишиген, 
Наципналнпм институту за менталнп здравље САД и бпстпнскпм институту за 
истраживаое мпжданих таласа. У вези са наведеним фенпменпм треба ппменути 
шувену изјаву Рпна Лафајета Хабарда, псниваша Сајентплпщке секте: „Ми мпжемп 
испрати (пшистити) мпзак бржре пд Руса – 20 секунди дп пуне амнезије”. 
 У вези са непкпртикалним утицајем занимљиви су билбпрди и утицај на 
децу прекп кпмпјутерских игара и цртаних филмпва. Аутпри билбпрда рашунају да 
ше се у ппдсвест пптрпщаша угравирати „неппстпјећа”, али менталнп 
преппзнатљива ппрука, п прпизвпду насликанпм на периферији панпа. У игрицама 
за децу и неким пд цртаних филмпва, из сатанистишке прпдукције,15 малищани 
нису издржали ментални щпк изазван блескпвима светлпсти на фреквенцијама у 
ппсегу у кпјем вибрира оихпв мпзак.  
                                                      
15

 Увпдна ппрука сајта на адреси http:/ www. compusmart.ab.ca/jgbush/ vamprinia.htm на енглескпм 
језику гласи: Sell yuor Soul to Satan’s Sister Satana, at Satana’s little Piece of HELL!! Малп је људи кпји 
знају да Сатана има сестру кпја се такпђе зпве Сатана. 
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 За утицај на мпзак најшещће се кпристе магијски ритуали и електрпмагнетнп 
пружје. Нпвп у тпј сфери су уређаји и системи кпји раде на фрекванцијама пд 50 дп 
500 херца. Мнпги впјни аналитишари негирали су ппстпјаое непкпртикалнпг рата, 
иакп су знали да систем ХААРП на Аљасци делпваоем на фреквенцији пд девет 
херца директнп утише на алфа стаое мпзга. Ппирали су се тим неупбишајеним 
инфпрмацијама све дпк се Пентагпн крајем 2005. гпдине није ппхвалип да ће пд 
2006. гпдине у Ираку примеоивати неубпјнп микрпталсанп пружје и дпк нису у 
јануару 2007. гпдине из истпг центра пријавили ппседпваое пружја „кпје када се 
примеоује утише такп да непријатељев впјник не мпже да држи лишнп напружаое 
у рукама, а кампли да нищани”. Врхунац признаоа је ппседпваое радип-
фреквентнпг пружја, примеоенпг у рату у Кувајту.16  
 Дпкле се стиглп са истраживаоем примене електрпмагнетскпг пружја мпже 
да се сазна из коиге Сенке рата Адама Манделбаума и пд пукпвника Чпна А. 
Впрдена (John A. Warden),17 кпји је у инспиративнпм тексту „Инфпрмацијска 
ревплуција и будућнпст впјнпг ваздухпплпвства”, будући да је експет за 
електрпнику, вепма јаснп пбјаснип, какп на људскп телп утише микрпталасни пулс 
велике снаге, у гигахерцнпм ппдрушју.18   
Псим ппменутпг система ХААРП-а у непружанпј агресији на људски рпд примеоују 
се системи пппут ппменутпг СИГИНТ-а, ласерскп, микрпталаснп, радипфреквентнп 
и вибратпрнп пружје. Несппрна пптврда да је мпгућ утицај на пргане у људскпм 
прганизму су уређаји типа ZAPPER-a, ГАМА неутрализатпра и активатпра, затим 
садржај сппразума СТАРТ-2, ппстпјаое јединица за виђеое на даљину у Фпрт 
Миду, „Вуду ратника”, јединица за парапсихплпщка дејства у саставу Кфпра, брпјни 
институти у Мериленду, деп бучета САД за психптрпнска истраживаоа, изјаве 
сведпка ппсле ппсета впјним базама Натпа, дпкументи ДИА п истраживаоима у 
СССР, Ппљскпј и ШССР, рад Впјнпг Института Чуне – Евгеније Луващевне 

Давитащвили, истраживаоа Влаиља Казнашејева, Јурија Негрибицкпг и Александра 
Трпфимпва, итд.  
Псим наведенпг, дпказанп је да на психу људи утишу и психпаерпспли и бпјни 
птрпви намеоени за упптребу у психплпщкпм рату. Будући да су у пблику аерпспла 

                                                      
16

 Ппстпјаое радип-фреквентнпг пружја (RF weapons) је јавна тајна у Сједиоеним Државама, на щтп 
указује и уппзпреое кпје је 25. фебруара 1998, у кпнгреснпм Заједнишкпм кпмитету за екпнпмику, 
изгпвприп Чим Секстпн, дискутујући п ппаснпстима развпја и щиреоа те врсте пружја. На исту врсту 
ппаснпсти указали су др Ален Кихс (Alan Kehs), пентагпнски експерт за ватренп тестираое Чејмс 
П'Брајан (James O'Bryon), инжеоер за ппмпрски електрпнски рат Дејвид Щрајнер (David Schriner) и 
др Ајра Мирит (Ira Merritt) из Центра за свемирску и ракетну технплпгију у Алабами. 

17
 Видети на Интернету Warden’s Five Rings – Wikipedia, the free encyclopedia. 

18
 Занимљивп је да ниједна институција у Србији, укљушујући Министарствп пдбране, не ппкущава 

да сазна да ли је према Србији усмеренп билп кпје вещташкп зрашеое. На исти нашин Србија се 
векпвима ппнаща према утицају Ватикана. Ниједна институција не истражује утицај Ватикана у 
духпвнпј сфери. Тп не шини ни Српска правпславна црква, ни билп кпје министарствп, нити нека 
сампстална (невладина) прганизација.  
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(пблик спреја) и да мпгу да изазпву планиране сензације у мпзгу важнп је да се зна 
да за оихпву примену ппстпје две тепријске пснпве. Првп, Рудплф Щтајнер је 
примеоивап пптентизпване раствпре за утицај на живптиоске нагпне, Другп, 
дпказанп је да се хпмеппатским метпдама мпже исцељивати шпвек, а када се исте 
метпде кпристе у ратне сврхе, са другашијим бипхемијским садржајима спреја, 
пнда се мпже наслутити и оихпва примена у непкпртикалнпм рату. Укпликп је пре 
једну деценију некпме билп сппрнп да ли се у ратне сврхе, без кприщћеоа 
класишнпг пружја, примеоују магијска, психптрпнска и псипнишка дејства, сада у тп 
вище никп не сумоа. Свима је јаснп да су психптрпнска дејства утицај електрпнских 
средстава на психу и да је тих уређаја и апарата све вище. Несппрна су магијска 
дејства шак и великих система какав је НАТП алијанса, кпја свпја убпјна средства 
пзнашава магијским симбплима пппут руна старих вище хиљада гпдина, а за 
псипнишка дејства је ппзнатп да су врста примене парапсихплпщких фенпмена у 
ратне сврхе. Најбпљи пример за примену магије и парапсихплпгије у ратне сврхе 
јесте ппстпјаое впјнпг Института Чуне – Евгеније Луващевне Давитащвили и шин 
генерал-пптпукпвника, у кпји је унапређена с пптписпм Бприса Јељцина.  
Ппсебне метпде примеоиве ппјединашнп и групнп, а у ппследое време и прекп 
медија, су медитације и хипнпза. Тп су, уз свесна знаоа п мисапнпј, емпципналнпј 
и нагпнскпј сампкпнтрпли, једине две метпде кпјима је мпгуће прпменити 
структуру лишнпсти. На пример, мпгуће је менталнпг зависника пслпбпдити ппрпка. 
Щамани у свпјим рутуалима кпристе резпнансу насталу усклађиваоем ритма 
бубоа с импулсима мпзга и тзв. неурплингвистишкп прпграмираое, щтп је, у 
сущтини, припремљен „разгпвпр” с ппдсвещћу пацијената.19 Какп изгледају те 
сеансе највище се мпже сазнати прпушаваоем дела Анатплија Кащпирпвскпг, 
Алана Шумака и пукпвника Вјашеслава Звпрникпва.20 Занимљивп је да се 
легендарни психптерапеут Анатплиј Михајлпвиш Кащпирпвски пбраћап рускпј 
јавнпсти, у ТВ емисијама, са скпрп истим вепма сугестивним текстпм, кпји је 
примеоивап пукпвник у впјне сврхе.  
Магишнпст реши је ппзната пд ппстаоа, пд шувенпг „Првп би реш!“, а пптпм је 
безбрпј пута дпказанп да је реш ппседује изузетну мпћ. Карактеристишна је 
злпупптреба реши на билбпрдима, када се ппјављују напкп бесмислене парпле 
пппут „Мислите п тпме“ или „Ушини тп“, а на слици се не зна на щта се пднпси 
наведена језишка фраза. Наушнп је дпказанп да тада мпзак запада у стаое названп 
„ладна“, да се аутпдрпгира лушевинама кпје имају дејствп дрпге и да су ппсматраши 

                                                      
19

 Некада се неурплингвистика називала „језик птица”, а сада је јаснп да је реш п ритуалнпм 
кпдираоу ппмпћу матришнпг текста. 

20
 Пукпвник Вјашеслав Михајлпвиш Звпникпв примеоивап је вепма успещнп метпде 

неурплингвистишкпг прпграмираоа на руским пфицирима и впјницима. На тај нашин припремап их 
је за пбављаое бпрбених задатака у Авганистану. Реш је п краткптрајнпј припреми, са пет-щест 
сугестивних решеница, у Центру за психпфизиплпгију. Видети: Интервју главнпг уредника листа 
„Завтра“ Александра Прпханпва са шувеник бипинфпрматишерем Вјашеславпм Звирникпвим, ппд 
наслпвпм „Шелпвек мпжет всё“. Пбјављен је 3. маја 2006. гпдине и ппстављен на Интернет. 
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и шитапци спремни за менталнп прпграмираое. Ппследица примене билбпрдских 
ппрука је куппвина артикла кпји се налази на периферији билбпрда а није ппменут, 
јер се према ппзитивним прпписима не сме ппменути, кап щтп су дрпге пппут 
дувана  и алкпхпла. Другашија метпда са слишним ппследицама је убациваое 25 
слике у међукадрпвски прпстпр филмпва, видеп записа и спптпва. Двадесет пета 
слика пдлази у ппдсвест и људи несвеснп шине пнп щтп им је ппрушенп у слици кпју 
нису запазили, јер је мпзак у мпгућнпсти да прими самп 24 слике у јединици 
времена предвиђенпј за један кадар.  
Симбпли се кпристе у непкпртикалнпм рату на исти нашин кап у магијскпм и 
симбплскпм рату и са истим ефектима. Пни мпгу да се кпристе ради утицаја на 
људски мпзак стпга щтп су врста упблишене енергије. Пснпва мпћи симбпла је у 
наушнп дпказанпј истини да је кпсмпс сашиоен пд енергије, а да је материја самп 
енергијпм упблишена енергија кпја вибрира у пдређенпм фреквентнпм ппсегу. 
Када се вибрација симбпла, кпјпј је придата вибрација оегпвпг аутпра, усклади с 
вибрацијама људскпг мпзга, пнда је енергетски утицај симбпла несппран. Псим 
тпга,  већина људи придаје ппсебан знашај симбплима шиме ппјашава оихпву мпћ, 
щтп се манифестује крпз психп-спматске ппследице и утицај на мисли, емпције и 
нагпне ппсредствпм сугестибилнпсти људи.  
У сфери непкпртикалнпг рата ппстпји и низ других фенпмена кпји креирају 
кплективнп несвеснп и щире страх, стрепоу и стреспве щирпм планете. Реш је п 
пришама п ппјави „щесте расе“,21 „црним хеликпптерима“, „рептилскпј 
цивилизацији“, „неидентификпваним летећим пбјектима“, „ппдземним 
градпвима“, „тајним прганизацијама“...22 
 
 

ИНФПРМАЦИПНИ ПМПТАЧ ПСНПВА ЗА НАПАД И ПДБРАНУ 
 
Ретки су наушници кпји схватају кплики је арсенал синтагми везан за ппјам 
инфпрмаципнпг пмпташа. Псим неистраженпсти тпг фенпмена, прпблем је, кап и 
кпд људске дуще, щтп се не зна где се пн налази и да ли су истп, на пример, 
инфпрмаципни пмпташ (земљинп инфпрмаципнп ппље) и „ппље нулте ташке“, 
пднпснп етар или „празнина”. Најверпватније нису, али тп треба да се истражи. У 
пдгпнетки ће се верпватнп ппјавити рещеое за мнпге друге енигме. П вези шпвека 
с инфпрмаципним ппљем кпје садржи „свемирску банку ппдатака“, писали су 
ппред Бприса Елеппва, Вадима Шистјакпва, Арна Фелингера и Александер 

                                                      
21

 Када се гпвпри п расама мисли се на следећу ппделу: прва – ппслеатлантска-старпиндијска, друга 
– праперсијска, трећа – египатскп-халдејска (вавилпнска, асирска), шетврта – гршкп-латинска, пета – 
садащоа (материјалистишка), щеста – непперсијска и седма – непстарпиндијска.  

22
 Видети: Milton William Cooper, The Origin, Identity, and Purpose of MJ–12 (Cooperov Dokument), 

www.ufos.tk. Псим тпга: David Icke, The Biggest Secret и Secret Space II, www.davidicke.com.  

http://www.ufos.tk/
http://www.davidicke.com/
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Трпфимпв и Јуриј Негрибицкиј.23 Пни су, будући да су знали да је јпнпсфера 
електрпмагнетне прирпде, дпказали да земљин пмпташ представља врсту 
електрпмагнетнпг нпсипца ппдатака на кпји се уписују сви дпгађаји, пднпснп све 
планетарне инфпрмације. Наведени наушници сматрају да инфпрмаципни пмпташ 
Земље шува ппдатке на исти нашин кап магнетни дискпви, кпмпакт дискпви, касете, 
дискете, грампфпнске плпше, магнетне траке... Према оихпвим истраживаоима, 
сваку нпву мисап региструје Земљин инфпрмаципни пмпташ. Други називи истпг 
фенпмена су: „Бпмпв хплпграмски универзум“ – „имплицитни ред”; „Бпрхеспв 
васељенски ум“; „Јунгпвп кплективнп несвеснп“ – кплективна свест; езптеријска и 
тепзпфска „хрпника акаще“; „Ещембахпва спиритуална панпрама“; „Щелдрејкпва 
мпрфпгенетска ппвезанпст, кпју је у Србији пптврдип Драган Калуђерпвић; 
„Марфијева мрежа ппдсвести“; „Теслинп скаларнп ппље“; „Махарищијевп 
јединственп ппље интелигенције прирпде“; алхемишарска „апсплутна кпсмишка 
свест“; Зеландпвп „ппље живптних варијанти“; Други World Wide Web; „развпдна 
табла” Исака Бпневица: „матрица” Впјне пбавещтајне службе САД...  
Ппстпји дилема да ли је ппље нулте ташке (Zero Point Field), кпји се јпщ назива и 
„свемирски екран“, етар – вакуум и „ппље ппља“, „снимак свемира“, истп щтп и 
претхпднп наведенп ппље, или је реш п „празнини“, кап свепрпжимајућем 
прпстпру. Сада је јаснп да шпвек и све другп вибрира збпг утицаја тпг или тих ппља, 
али је истп такп важнп да ли пкп Земље ппстпји засебнп ппље и истпвременп 
свепрпжимајуће ппље нулте ташке (Zero Point Field), у кпје се мпже уклппити и 
суперстринг ппље са свпјим елементима (кварк, лептпн и Хигспв елемент), а и 
Зеландпвп ппље „живптних варијанти“. 
Защтп је тп важнп за непружане пблика агресије и оихпв утицај на спцијалну 
сигурнпст? Једнпставнп затп щтп се наушници кпји истражују теприју шестица 
налазе у наведеним ппдрушјима и щтп се свакп нпвп наушнп пткриће пдмах кпристи 
за ратне сврхе, а на тај нашин угрпжавају се мир и слпбпда људи. Тп знаши да би 
стратегисти у Србији и впјни дпктринплпзи мпрали хитнп да изуше наведене 
фенпмене и спремнп дпшекају резултате истраживаоа кпја пбавља CERN (European 
Organization for Nuclear Research) у Щвајцарскпј. Да би се дпмпгли других светпва, 
надмащили брзину светлпсти и прпникли у дущу „ппља нулте ташке”, наушници, 
зависни пд финансијских магната, наумили су да дп краја пвладају физикпм 
елементарних шестица, а за тп су им неппхпдни суперкплајдери (Super Collider). 
Први такав уређај је требалп да се ппстави у пбласти Елис у Тексасу.24 Нпва наушна 

                                                      
23

 Бприс Елеппв и Вадим Шистјакпв су истраживали управљаое прпцесима у кпјима се кпристе 
инфпрмаципни ресурси билп где да се налазе, а Јуриј Негрибицкиј је дпказпвап да инфпрмаципнп 
ппље Земље садржи прпграмиране бплести и смрти. 

24
 Навпднп је Представнишки дпм САД 19. пктпбра 1993. гпдине пдлушип да укине прпграм у веза с 

изградопм суперкплајдера. Реш је п ппдземнпм тунелу прешника три метра, савијенпм у прстен 
дужине 83 килпметра. У оему је требалп да се сударе два витка прптпнска зрака набијена са 20 
билипна вплти енергије убрзана из супрптних смерпва. Прптпне би на путаои пдржавали 
пбавијајући магнети, укупнп 3.840 магнета дужине 17 метара. За фпкусираое би служилп јпщ 888 
других магнета. Укупна тежина свих магнета била би 41.500 тпна са 19.400 килпметара 
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пбласт, представља пгрпмнп интелектуалнп бпгатствп, названа је – крипгеника.25 
Тек када схвате щта је све мпгуће да се дпгпди ппсле примене резултата два 
наведена истраживаоа, впјни наушници, стратегисти и дпктринплпзи ће бити 
спремни за предлпге пдбране и защтите у нпвпј пбласти, кпја ће сасвим извеснп 
ппкривати деп пружаних и непружаних пблика агресије.  
 
 

СВЕДИМЕНЗИПНА АГРЕСИЈА 
 
Српска судбина пдређена је, пп свему судећи, с најмаое щест пбелпдаоених пплутајних 
дпкумента и щест датума. Дпкументи и дпгађаји пптврђују да је на Србе и Србију 
пбављена непружана, а пптпм и пружана агресија, такп је пптврђенп да се пружана 
агресија примеоује самп у слушају да се не ппстигну циљеви тпкпм непружане агресије. 
Затп пружана агресија пстаје кап стална претоа, пппут „Дампклпвпг маша“.  
Први дпкумент је Директива 20/1 Савета за наципналну безбеднпст Сједиоених 
Држава. Све ппдсећа на ефекте напада на СССР планиранпг на пснпву наведене 
директиве усвпјене 18. августа 1948. гпдине. У опј, између псталпг, пище: 
„Заврщиће се рат, све ће се некакп регулисати, прганизпвати. Ми ћемп бацити све 
щтп имамп – свп златп, сву материјалну снагу, на превару и пбмаоиваое људи... 
Људски мпзак и свест људи, сппспбни су за прпмене. Ппсејавщи тамп хапс, ми 
ћемп неприметнп заменити оихпве вреднпсти лажним и натерати их да верују у те 
лажне вреднпсти. Какп? Наћи ћемп свпје истпмищљенике, свпје савезнике у сампј 
Русији. Крпз епизпде ће се пдигравати грандипзна трагедија ппгибије 
најнеппкпрнијег нарпда, кпнашнпг, неппвратнпг гащеоа оегпве сампсвести... ”.26  
Други дпкумент је „Прпјекат 80-тих” усвпјен у Савету за инпстране ппслпве САД, 
срединпм 1973. гпдине. У оему је ствпрена пснпва за унутращое ппдриваое 
држава кпје треба уситнити, ради екпнпмске глпбализације света.. 
Трећи дпкумент је Директива 54, усвпјена 2. септембра 1982. на састанку Реганпвпг 
Савета за наципналну безбеднпст. Према тпј директиви ппшелп је и заврщенп 
ствараое „бпнсаи држава” у истпшнпј Еврппи. Занимљивп је да је дпкумент 
пптписан у фпруму шији су шланпви Дејвид Рпкфелер, Хенри Кисинчер, Збигоев 
Бжежински, Френк Карлуши, Чин Киркпатрик, Ришард Шејни, Сајрус Венс, Мајкл 
Рпскин, Ендрју Беара, Чпрч Щулц... 

                                                                                                                                                              
суперпрпвпдних каблпва и два милипна литара тешнпг хелијума за хлађеое. Све тп вреди вище пд 
псам милијарди дплара. За наведенп истраживаое и истраживаое на акцелератпру прешника 27 
килпматара у Женеви ангажују се тзв. физишари виспких енергија. 

25
 Steven Weinberg,  Dreams of a final theory, p. 3.  

26
 Директива је интегралнп пбјављена у САД 1978. гпдине, у збпрнику „Уздржаваое. Дпкумента п 

америшкпј пплитици и стратегији пд 1945-1950. гпдине” и у коизи Владимира А. Лисишина и 
Лепнида А. Щелепина ппд наслпвпм Трећи светски инфпрмативнп-психплпшки рат. 
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Шетврти дпкумент је Правилп КпВ САД FM 100-5, пбјављенп 14. јуна 1993. гпдине. 
Према впјнпј дпктрини кпја је сущтина тпг дпкумента, мале земље немају правп на 
суверенитет (мпгу имати евентуалнп „пгранишени суверенитет”), снаге САД се 
спремају за ратпве изван ратнпг стаоа и ушещће у цивилним мисијама, кпманданти 
америшких снага имају правп на перфидије, пбмане и лажи. 
Пети дпкумент је Памфлет 525-5, п пптреби сталне стратегијске иницијативе, 
пбјављен 1. августа 1994. у издаоу TRADOC-a (Training and Doctrine Command). Реш 
је п важећем кпнцепту будућнпсти заснпванпм на филпспфији да је „у прпщлпсти 
развпј бип ппследица, а данас је динамишан”. У кпнцепту је наглащенп да су 
Американци прпменили „нашин на кпји се меоају”. Пни сада не шекају да их 
планетарни развпј наведе на нпве стратегијске мисли, већ планирају прпмене, 
пднпснп стварају пкплнпсти у кпјима ће важити пне вреднпсти кпје су сами 
псмислили.27  
Щести дпкумент је „Заједнишка визија 2010”, са мпдалитетима за 2015-ту и 2020-ту 
гпдину. Из сценарија садржаних у наведеним дпкументима мпже да се закљуши да 
је америшка хегемпнија прпјектпвана из ппстиндустријске, прекп инфпрматишке 
према нанптехнплпщкпј ери и да ће слпбпда, услпвнп, ппстпјати самп за прпбране 
Американце. 
Дпгађаји и оихпви датуми су, наравнп, приближнп усклађени са дпкументима. 
Први знашајан датум пбележип је ппшетак ствараоа тзв. нпвпг светскпг ппретка. Реш 
је п истпријскпм сусрету шланпва Трилатералне кпмисије и „изабранпг Руса“ 
Михаила Гпрбашпва, у Мпскви, 18. јануара 1989. гпдине. Кпмисију је предвпдип 
Дејвид Рпкфелер. Дпгпвпренп је да се ппдигне „гвпздена завеса”. Ппследице 
сусрета су рущеое „Берлинскпг зида”, симбпла хладнпг рата, перфиднп увпђеое 
капитализма и тзв. западне демпкратије у земље у транзицији, а у тпм прпцесу, кап 
саставни деп, „истпшоаци“ су „зарадили“ ппвећаое криминала, јашаое мафија и 
щиреое терпризма. 
Други датум је нпћ 14/15. децембра 1991. Тада су еврппски министри, ппшевщи пд 
немашкпг – Ханса Дитриха Генщера, па дп италијанскпг – Ђанија де Микелиса, 
пдлушили да признају Хрватску.28 Дпгпдилп се тп упркпс јавнпм, а шинилп се и 
искренпм, прптивљеоу тадащоег генералнпг секретара ПУН, Переза де Куељара. 

                                                      
27

 Тај памфлет је ппслужип америшкпј администрацији да ствпри клище за утериваое америшке 
демпкратије у мале земље и светску дпминацију, у кпјпј непрестанп задржава иницијативу. 

28
 Јпхан Галтунг је у интервјуу за „Кпријере дела сера”, у марту 1996, рекап: „Та нпћ је пставила 

Југпславији самп један излаз, а тај излаз је бип – насиље. У једнпм 'запаљивпм' регипну лакп дплази 
дп сукпба, пваква пдлука није била грещка, већ пбишан злпшин, ппшиоен с вепма прецизним 
циљевима”. У вези са признаваоима сецесипнистишких република рекап је: „Немашка је желела да 
дпбије свпја 'лпвищта', и да уз Хрвате и муслимане – кап да наставља Други светски рат – ппбеди 
Србе. Енглеска је искпристила прилику да свпј пристанак у вези с признаваоем нпвих држава 
трампи за изпстављаое спцијалних ппглавља из Мастрихтскпг сппразума. 'Сирпмащне земље', кап 
Ирска, Ппртугал, Щпанија и Гршка, задпвпљиле су се пбећаоима да ће дпбити екпнпмску ппмпћ. 
Мислим да је италијански министар 'купљен'. Ппказалп се да је пд дванаест министара – лпбиранп 
седам”. 
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Састанак је делпвап сппнтанп, с разумљивим интересима еврппских земаља, али 
две реши наслућују присутнпст духа мегакапиталиста и неки надинтерес – те реши 
су: „пбећаоа” и „лпбираое”. Ппследица дпгпвпра је рат у кпјем је нестала 
„вещташка твпревина” великих сила – СФР Југпславија.29 
Трећи датум је 31. јануар 1992. Тада је на самиту у Савету безбеднпсти ПУН, 
прихватаоем „Дневнпг реда за мир”, нестап сваки пблик сампсталнпсти малих 
земаља. Представници великих сила пдлушили су да НАТП и слишне впјне 
кпалиције интервенищу где гпд закљуше да је угрпжен светски мир и оихпви 
интереси. Ппследице за Србе су ушещће НАТП-а у прпгпну српскпг нарпда и 
агресија на Савезну Републику Југпславију, у прплеће 1999. гпдине. 
Шетврти датум је 24. март 1999. Нападпм на СРЈ, „владари из сенке” пптврдили су 
да им је сталп да пслпнцем на албанске сепаратисте ствпре трајнп ратнп жарищте у 
срцу Балкана. Легитимна пптреба за кпнтрплпм тпг жарищта пмпгућава им да са 
впјнп-стратещки и геп-стратещки изузетнп знашајнпг Балкана, впјнп и 
инфпрмаципнп кпнтрплищу Еврппу, Русију, Медитеран и Блиски истпк. Впјну базу 
на Кпспву и Метпхији напустиће, према свпјпј визији, у прпцесу укидаоа свих 
флпта и база. Тада ће мпћи прецизнп да ппгпде, изабраним убпјним средствима, 
сваку ташку на Планети из сваке ташке на Планети.  
Пети датум је 5. пктпбар 2000. Тада је Србија први пут дпбила власт пп мери 
Директиве 20/1. Прихваћенп је да суверенитет не ппстпји. Впјска вище нема 
задатак да искљушивп брани сппствени нарпд и није независна. Тамп где впјска 
није нарпдна, већ навпднп прпфесипнална, нема защтите слпбпде. Тај дан 
пбележип је ппвратак у недемпкратску еру. Пплитишке, екпнпмске и впјнп-
безбеднпсне теме су цензурисане и прешищћене пд свега щтп се сматра да би 
мпглп да нащкпди дпбрпј слици п актуелнпј власти. Иста слика демпкратије је у 
свим земљама у транзицији. Све је вище „наципналних телевизија”, а све маое 
мпгућнпсти да се на оима ппјаве рпдпљуби и патрипте.  
Щести датум је 11. септембар 2001. Тпг дана, у складу са наведеним дпкументима, 
иза паравана терпризма, уведена су нпва правила ппнащаоа,30 ппшеп је ппхпд на 
Истпк, стављени су грађани ппд свеппщту кпнтрплу и нашиоен је први кпрак у еру 
нанптехнплпгије. Микрпшиппвани терпристи, пбушавани у америшким впјним 
лпгприма специјалним метпдама, пмпгућили су легалнп псвајаое Авганистана и 
Ирака, припреме за напад на Иран и Северну Кпреју, претое „антиракетним 
щтитпм“, кризе пкп Украјине и Грузије, и истпвремене припреме Кине, Индије и 

                                                      
29

 Израз „вещташка твпревина” за СФРЈ кпристиле су у свпјим наступима америшке диплпмате, све 
време рата на прпстприма претхпдне Југпславије.  

30
 Деп правила пбухваћен је Америшким патриптским актпм – H.R. 1362. Тај дпкумент (са снагпм 

закпна) псим пдпбраваоа бесправнпг државнпг прислущкиваоа, щтити нарушипце терпристишкпг 
шина ушиоенпг 11. септембра 2001. На пснпву става 802, билп кпја пспба или пспбе (кпнгресмени и 
пплицајци) кпји ппседују инфпрмације п слушају „9/11” (прпглащене државнпм тајнпм) мпгу бити 
пптужени за „дпмаћи терпризам” и задржани у заливу Гвантанамп без суђеоа. Упркпс претоама, 
садржај сајта http://loosechange911.com пбищап је цеп свет на дигиталнпм диску.  

http://loosechange911.com/
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Русије за пдбрану. Прпблем је щтп је микрпшиппваое људи, п кпјем се птвпренп 
гпвпри ппсле напада на оујпрщке „близнакиое”, ппшетак „непрпбпвласнишкпг 
ппретка“, пд кпјег кпристи мпгу имати самп мегакапиталисти, збпг кпјих је људски 
рпд и цивилизацијски ту где је – над амбиспм.  
Важнп је да се зна да су нпсипци непружане агресије институције „нпвпг светскпг 
ппретка”. Тп знаши да су их фпрмирали „Илуминати“, а да их финансирају 
финансијски магнати. Вепма је занимљивп да су све невладине прганизације, 
фпндације,31 агенције, „хуманитарне прганизације”, мирптвпрашки ппкрети, секте, 
пплитишке партије и ппкрети и „кприсни идипти” дпбили свпје глпбалистишке улпге 
на пснпву Агенде за мир Уједиоених нација. У непружанпј агресији ппсебну улпгу и 
знашај имају фундаменталистишке цркве и „Оу ејч” ппкрет. Пни настпје да ствпре 
екуменистишку, планетарну религију, ппнищтаваоем специфишнпсти и 
разлишитпсти садащоих цркава и религија. Циљ је да прекп једне планетарне 
религије, кпја се ствара према вавилпнским принципима, пвлада духпвнпм 
сферппппппппппииииииииииииии АЉЉАм и лакще кпнтрплище у међувремену 
пбездущена и пбезбпжена руља.  
 
 

ЕФЕКТИ НЕПРУЖАНЕ АГРЕСИЈЕ 
 
Ппсебне прпблеме имају прганизације без безбеднпсних система, кпје би мпрале 
да пдгпвпре на нпве изазпве у, верпватнпм, планетарнпм сведимензипнпм 
(тпталнпм) рату. Надпрпблем је недпвпљнп ппзнаваое кпсмишких принципа, 
закпнитпсти и закпна у безбеднпсним институцијама.  
Пхрабрује шиоеница да се у свету све шещће развијају метпде за свесну защтиту пд 
ефеката савремене технплпгије. Кп се разуме у науку и оена ппстигнућа зна да је 
разлпг щтп се Срби ппиру „нпвпм светскпм ппретку“ и щтп су ппд сталнпм 
непружанпм агресијпм оихпв менталитет заснпван на генетскпм кпду. У мплекулу 
ДНК и хуманпм генпму, истраженпм дп 2003. гпдине, записанп је да је Србин пп 
менталнпм склппу, једнакп кап и сваки други ппјединац, шпвек ппсебнпг кпва. Сви 
људи су уникати, али су и сви нарпди уникати. Тп је најбпље пбјаснип 
неурппсихијатар Скпт Пек у свпјим делима, где је изушавап свпј, америшки нарпд. 
Никпла Тесла је дпдап да активнпсти на Сунцу, у циклусу пд 11,1 гпдину, у пквиру 
кпсмишких ритмпва, пдређује дпгађаје на Земљи и разлишитп ппнащаое људи. На 

                                                      
31

 Спрпщ фпндација (Фпнд за птвпренп друщтвп) изгубила је правни ппступак у СРЈ, будући да је 
Чпрч Спрпщ екпнпмски ппдривап уставни ппредак, навијап за бпмбардпваое Бепграда и 
ушествпвап у прпдаји мпзгпва (ствараоу интелектуалних јаоишара) и кап неппжељна лишнпст мпрап 
је да напусти прпстпр Југпславије. Међутим, збпг интервенције и претое Стејт департмента пн је 
пстап у Србији и даље ради прптив оене егзистенције кап шлан Међунарпдне кризне групе, свпје 
фпндације и плаћаоем антисрпских невладиних прганизација. Наиме, Глин Девис, заменик 
ппртпарпла Стејт департмента затражип је да српске власти „издају нпву дпзвплу за рад Спрпщ 
фпндацији и тп у щтп краћем рпку“ („Нпвпсти“ пд 10. марта 1996, стр. 2). 
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тај нашин амнестирани су људи, пни кпји су склпни нападима, агресији и пни кпји 
се бране и ппиру насиљу.  
Наушници кпји су за пптребе „великпг брата“ изушавали Србе (оихпв менталитет) 
да би сместили НАТП базу на Балкан и српске теритприје, сигурнп су знали да су 
врлине српскпг нарпда: дпбрптпљубље, истинпљубље, правдпљубље, шастпљубље, 
слпбпдпљубље, рпдпљубље, сабпрнпст... Затп су ушинили све да разбију српску 
ппрпдицу, да ппделе Србију на наципналну и интернаципналну и да ппнищте све 
наведене врлине и текпвине. Пснпва српскпг менталитета је бпрба прптив зла и 
птимашине, а загпвпрници „нпвпг светскпг ппретка“ негују управп та два ппрпка. 
Псим тпга, српскп светпсавље је сущтински антипигмалипн. Тп знаши да се западни 
шпвек упире да ствпри щтп вище материјалних дпбара и такп пствари „америшки 
сан“ (сан пигмалипна), а Срби су се ппределили за духпвнпст, прпглащавајући себе, 
крпз кпспвски мит, за „небески нарпд“, щтп знаши за нарпд кпји је на нивпу 
архетипа спреман да материјалну димензију замени духпвнпм. Српскпм, 
неппкпрнпм (на)рпду, људи са запада, збпг свпјих щкпла и ушеоа, не мпгу да 
ппрпсте културу Лепенскпг вира и старп виншанскп писмп, ћирилицу, византијскп 
наслеђе, истпшоашку дихпвнпст, слпвенску псећајнпст, у ствари разлике, кпје су за 
свакп ппщтпваое.  
Какп је рат прптив Срба и Србије у непружанпј сфери у тпку, није тещкп да се 
устанпви кпје су дпсадащое ппследице агресије. Упсталпм, кпд свих ппражених 
нарпда упшавају се исте пспбине: сумое, страх, бриге, псећај кривице, мржоа, 
узнемиренпст, бес, пшај, туга, безнађе, несигурнпст, сумоа у себе... Тп је зашарани 
круг из кпјег без стабилизпване државе није мпгуће да се изађе. Ппследице 
агресије су и парадпкси, дисперзија енергије, сталне трансфпрмације система, 
псећај да „немамп времена да имамп времена”, пптискиваое врлина и 
ппнищтаваое текпвина, незаинтереспванпст за рад и пкплину, умаоена реалнпст и 
мудрпст, баксузлук, главпбпља, умпр, нервпза. Најтежа ппследица је разараое 
пбразпвнпг система, кпји је кљушни услпв и пснпва развпја и јашаоа нарпда и 
државе. Нищта маои српски прпблем је пкупиранпст медија пд глпбалиста, затим 
правна пдвпјенпст пд Српске правпславне цркве и неппщтпваое рпдпљубља и 
нпсталгије кпју исппљава дијасппра.  
 
 

СВЕДИМЕНЗИПНА ПДБРАНА И СПЦИЈАЛНА БЕЗБЕДНПСТ ЉУДИ 
 
Није празна фраза да нема безизлазних ситуација. Свака држава и оенп 
станпвнищтвп мпгу да птклпне ппследице непружаних пблика агресије. Првп, 
треба фпрмирати „мпзак прганизације“ пд најумнијих припадника нарпда кпји је 
најзаинтереспванији за ппстанак. Затим тај тим експерата треба да устанпви 
државна и наципнална ппредељеоа. Из ппредељеоа прпистишу државни 
(наципнални) интереси, затим циљеви, наципнални прпграм, филпзпфија пдбране, 
пплитика и стратегија пдбране и впјна дпктрина.  
Занимљивп је да впјска не мпже да се изузме из непружанпг птппра из најмаое 
два разлпга. Првп, у оенпм саставу су грађани кпји су циљ напада у тпј врсти 
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агресије. Другп, у впјним структурама су струшоаци за свепбухватну пдбрану, 
будући да се самп у впјним щкплама изушавају дпкументи из пдбласти впјних 
стратегија и дпктрина, кап и визије развпја свих снага кпје се кпристе у разлишитим 
врстама агресије. Реш је п изушаваоу дпкумената кап щтп су: Агенда за мир 
Уједиоених нација, Дпктринарнп правилп КпВ САД FM 100-5, TRADOC-пв Памфлет 
525-5, Заједнишка визија 2010 и 2020, Стратегија НАТП-а, прптпкпли и прпграми 
најмпћнијих кпрппрација, фпндација, агенција, секти, НВП, итд. Накпн щтп се 
утврди детаљан план пдбране пд универзалнпг непријатеља, важнп је да се изради 
пдгпварајући катехизис, кпји садржи упутствп грађанима какп да защтите свпје 
интересе у свим мпгућим ситуацијама. На тај нашин се целпкупнп станпвнищтвп 
усмерава ка бпрби за ппстанак.  
Такп се усппставља сущтинска сваке врсте безбеднпсти људи, па и спцијалне, у 
услпвима примене непружаних пблика агресије. Међутим, да би тај кпнцепт 
заживеп, неппхпднп је да се нперестанп бди над сппственпм културпм кап 
текпвинпм, али и ппдрушјем сталнпг сампусаврщаваоа. Псим тпга, крпз щкплски 
систем пд вртића, ради бпрбе прптив нестајаоа, треба ушити људе какп да стекну 
идеје, впљу и веру кпје ће им пмпгућити људскпст, снагу, заинтереспванпст за 
развпј државе, истрајнпст у настпјаоу да на најумнији нашин савладају све изазпве 
и ппаснпсти.  
Пшевиднп је да је неппхпднп пбликпваое мпзга нарпда, државе и свих великих 
система. Кап щтп ппстпји несвеснп ппјединца такп ппстпји и кплективнп несвеснп. 
У истпм смислу мпже да се гпвпри п мпзгу нарпда. Реш је п прганизацијскпм 
рещеоу кпје пмпгућава нарпду да скуппм свпјих умпва предлаже и дпнпси 
пптималне пдлуке у вези с развпјем и ппстанкпм. Ппсле свега щтп се дпгпдилп пд 
1989. гпдине, када је дигнута „гвпздена завеса“, јаснп је да је у пдбрамбенпј 
димензији пптребнп да се пбнпви теприја ратпваоа; да се дппуне државна и впјне 
дпктрине; измене прпписи (нпр. усваји Закпн п верским заједницама са садржајем 
кпји пмета разбијаое државе у духпвнпј сфери и Закпн п слпбпди лишнпсти, кпји 
щтити људе пд систематске кпнтрпле кретаоа и кпнтрпле ума, кпје увпди  „велики 
брат“). Тп ппдразумева да се у стратегији пдбране ппјаве нпви садржаји 
непружанпг птппра и да из ое прпистекне нпва прганизација пдбрамбенпг 
система. При тпме, следи дугптрајна, мукптрпна бпрба за уређиваое друщтвенпг 
система, културе, науке... 
Ради безбеднпсти људи мпгуће је прганизација експерата на три нивпа. На 
стратегијскпм нивпу били би зналци кпји прате светске прпцесе, такпзване мега 
тенденције и непрестанп предлажу правпвремене превентивне мере. На 
пперативнпм нивпу радили би експерти из разлишитих пбласти кпји би сталнп 
усаврщавали и прилагпђавали државни апарат кап развпјни систем и оегпву 
пдбрану и защтиту. На тактишкпм нивпу били би експерти кпји изналазе 
технплпщка и технишка рещеоа за развпј државе и безбеднпст и защтиту грађана, 
дп свакпг ппјединца. Резултат таквпг уређеоа били би инструменти и уређаји кпји 
щтите људски мпзак и пстале људске пргане пд разних врста непружаних утицаја, 
акп щтп су Гама 7 (Н,А), „Бипгард”, „Витасеп”, „Серб“, ГПЗ и РЕН. Нп никакп је треба 
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да се заппставе пперативци у улпзи инфпрматишких и нанптехнплпщких хајдука и 
ускпка.32  
Дакле, универзална средства за защтиту људи пд електрпмагнетних утицаја већ 
ппстпје. На пример, мпгућа је защтита „Витасеппм” (мпдификпван Теслин 
псцилатпрни трансфпрматпр кпји ппнищтава ефекте нискпфреквентних таласа) и 
прилагпђеним мерама бпрбенпг пбезбеђеоа. У Рускпј Федерацији у ппследопј 
деценији 20. века реализпвана су брпјна истраживаоа у вези са защтитпм здравља 
у услпвима зрашеоа щтетних за људски прганизам. Резултат вищегпдищоих 
истраживаоа у тпј сфери су апарати „Гама-7.Н” и „Гама-7.А”, кпје су прпизвели 
руски наушници у Институту за ппщту генетику Н. И. Вавилпва РАН и патентирали 9. 
пктпбра 1999.33 Ти уређаји дпказанп щтите и у пдређенпј мери леше ћелије живих 
бића пд свих врста щтетнпг електрпмагнетнпг зрашеоа и радијације. Стпга су 
примеоиви за защтиту пд зрашеоа савремених апарата, технишких средстава кпји 
се кпристе у медицинскпј интрпскппији и физиплпгији, апарата за дпмаћинствп, 
свих врста средстава везе, канцеларијске технике, извпра радијације и слишних 
извпра.  
Наведени неутрализатпр мпгуће је применити и у јединицама кпје су излпжене 
дејству електрпмагнетнпг, тпрзипнпг и вибратпрнпг пружја.34 Наравнп, мпже се 
расправљати и п упптреби „Бипгарда”, уређаја кпји функципнище на принципу 
јпнизатпра впде и мпже да защтити ауру шпвека пд щтетнпг дејства 
електрпмагнетних уређаја.  
Будући да грађани финансијски издржавају свпј безбеднпсни систем, припадници 
службе безбеднпсти треба да се пдуже грађанима такп щтп ће их щтитити пд 
непптребне кпнтрпле, а ппсебнп кпнтрпле ума, кпјпм се угрпжава слпбпда, 
приватнпст и дпстпјанствп грађана. Тп јесте прпблем, али безбеднпсни систем 
треба такп да се усаврщи да мпже да издвпји сумоива лица, криминалце и 
деликвенте и према оима усмери све врсте пбележаваоа и мпгућнпст изплпваоа, 
дпк су ппасни пп пстатак друщтвене заједнице. Тп знаши да безбеднпснп никакп не 
сме да се дпзвпли да се зауставља, легитимище и пбележава лице кпје није 
ушинилп неку грещку или преступ. Грађани плаћају да их никп не узнемирава, а 

                                                      
32

 Какп су некада хајдуци и ускпци прептимали пд пресретнутих пкупатпра и пљашкаща вищак 
вреднпсти, такп тп мпгу савременим метпдама прилагпђеним времену и дпстигнутпм нивпу 
технике и технплпгије шинити савремени хајдуци и ускпци. Наравнп, треба бити свестан да је 
„велики брат” ушинип све да се Вилијам Тел, Рпбин Худ и Хајдук Станкп унапред прпгласе 
терпристима.  
33

 Центр инфпрматики „Гамма-7”, Как выжить в услпвиях электрпмагнитнпй катастрпфы, стр.1 и 
стр. 50–52. У прилпгу „Наука” у листу „Независимая газета” Плга Хпперскаја написала је 16. 
фебруара 2000. убедљив текст п щтетнпсти електрпмагнетнпг зрашеоа и успесима руских наушника у 
бпрби да нађу пдгпварајућа рещеоа за тај знашајан планетарни прпблем.  

34
 Реш је п пасивнпм щирпкпппјаснпм аутптрансфпрматпру екстра ниских фреквенција, кпји се 

напаја енергијпм кпја је на оега усмерена. „Гама-7.Н” ублажава и неутралище ефекте дејства 
електрпмагнетнпг пружја кап щтп су ппщта слабпст, апатија, усппренпст ппкрета, главпбпља, 
смаоеое пажое и памћеоа, умаоену радну сппспбнпст, психишка растрпјства и слишни симптпми. 
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ппсебп државни пргани кпјима грађани пбезбеђују живптну егзистенцији, уплатпм 
ппреза и ствараоем бучета.  
Први кпји треба да защтите грађана пд микрпшиппваоа су припадници службе 
безбеднпсти, будући да је систем „великпг брата“ ущап у све ппре пплитишких 
плигархија, те се у скупщтинама усвајају и закпни кпји сущтински укидају или 
смаоују слпбпду људи, пних кпји су изабрали власт. Нпщеое микрпшиппваних 
дпкумената (картице) кпји су увезани у RFID систем,35 је ппследица изгубљенпг 
непружанпг пблика рата. На тај нашин ппстаје се ппданик мампнизпванпг, 
вавилпнскпг „великпг брата“ а директнп су угрпжени безбеднпст и слпбпда људи. 
Јер, RFID систем, ппсредствпм сателита и суперкпмпјутера, ствара базу ппдатака, 
најверпватније у Мериленду (САД), у прпстпријама Централне пбавещтајне службе 
и Агенције за наципналну безбеднпст. На тај нашин сваки прптивник 
„непрпбпвласнишкпг ппретка“ је пптенцијална мета кпја мпже да „нестане“, збпг 
примене непружаних пблика агресије, пдгпварајућих метпда прислущкиваоа, 
праћеоа и електрпмагнетнпг пружја. Прпблем је щтп пплитишари щирпм света и 
пргани безбеднпсти не схватају да ће пни први да буду микрпшиппвани, и да ће се 
тп дпгпдити неприметнп, будући да за тп ппстпје брпјне метпде.  
За спцијалну и сваку другу безбеднпст људи у услпвима непружане агресије 
неппхпдни су пгрпмнп знаое, беспрекпрна прганизација и мнпгп мудрпсти. Да би 
се пствариле немере угрпжених људи и заједница пптребнп је кпд свих грађана 
изазвати и развити жељу, впљу и веру да је мпгуће ствприти снажан безбеднпсни 
систем и да је мпгуће живети слпбпднп и у 21. веку, без пбзира на изазпве 
инфпрматишке и нанптехнплпщке ере. 
Да би се пбезбедила спцијална сигурнпст државе неппхпднп је да правилнп и 
квалитетнп функципнищу сва оена шула. Реш је п системима за прикупљаое 
ппдатака и инфпрмација п пкружеоу, пптенцијалним непријатељима свих врста и 
деструктивним снагама изван или унутар друщтва.36 Какп би држава била здрава, 
неппхпднп је да садржи институције за прганизпванп, правилнп, складнп и 
ефикаснп функципнисаое. Кап щтп кпжа щтити прганизам пд упада страних тела 
сппља, а имунплпщки систем реагује на унутращое прпцесе, такп државу мпрају 
да защтите пружане снаге гранишарским јединицама пд сппљне агресије, а 
прганизације ппсебне врсте пд наведених непружаних пблика агресије. Када се 
фпрмулище квалитетна и пптпуна стратегија пдбране, пнда ће пна ппслужити кап 
снажна ппдлпга услпва за ппправак државе, оенп пздрављеое и развпј.37  

                                                      
35

 RFID шип намеоен је за радип-фреквентну идентификацију ппсредствпм рашунара и сателита. 
Микрпшиппви с пснпвним ппдацима грађана, кпји се шитају ппмпћу радип таласа, већ се кпристе у 
британским паспщима и за наплату у систему лпндпнских метрпа. 

36
 На пример, впјни експерти знају да су Израелци дејствпм пп радарима (псматрашким и 

нищанским) пслепили ракетне системе Сиријаца, у Дплини Бека. 

37
 Исак Адижес, Живптни циклуси предузећа, стр. 132. 
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Имунитет, пднпснп птппрнпст државе на сппљне и унутращое „заразе” и 
„загађеоа”, стише се изграђиваоем и функципнисаоем пдгпварајућих защтитних 
механизама, заснпваних на знаоу п мпгућим пблицима сппљнпг и унутращоег 
угрпжаваоа. На пример, укпликп секте некпнтрплисанп кпнтаминирају друщтвп, 
извеснп је оегпвп пбплеваое у духпвнпј, психплпщкпј, мпралнпј, пдбрамбенпј и 
културплпщкпј сфери. Нпве ппјаве (симптпми) биће: ппдпзривпст међу људима, 
нетрпељивпст, сепаратизам, разбијаое ппрпдица, усамљенпст, псећај неслпбпде, 
пптищтенпст... Када је реш п „зарази” кпју щире деструктивне секте, не треба 
забправити да је тим фпрмиран при Управи ппгранишне пплиције за странце и 
управне ппслпве у Србији и Црнпј Гпри устанпвип да се у Србији 17 деструктивних 
секти бави кпнтрплпм ума и да близу 200 страних мисипнара гпдищое ппсећује 
Бепград.38 Да би се делпвалп превентивнп и да се зараза не би щирила у државнпј 
прганизацији некп мпра да дпбије улпгу лимфицита Б (ради кап тајна служба кпја 
пткрива патпгене елементе) и лимфпцита Т (намеоени су за унищтеое страних, 
заразних тела). Такву прганизацију пдбране пд непружаних пблика агресије 
ниједан сппљни фактпр не сме да спреши, а кп прихвати мещаое странпг фактпра, 
шак и акп тп шини прекп услпвљених закпна за улазак у међунарпдне интеграције 
кап щтп је Еврппска унија, несппрнп шини непријатељскп делп.  
Пнп щтп је сигурнп да ће се дпгпдити у Србији, акп се стабилизује држава, је да ће 
се усппставити „ппзитивни круг“: пращтаое, ппкајаое – нада, вера и љубав, а такп 
нестају разлпзи за сукпбе и пдбрану. Тп је светпсавски приступ, дубпкп укпреоен у 
генетскпм кпду српскпг наципналнпг бића, али и пснпва за безбеднију будућнпст и 
сарадоу са свима, шак и дпскпращоим непријатељима.  
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