Последњи пут ажурирано ( субота, 15 март 2008 )
08.април Одржано предавање о Античкој историји Срба

Бијељинска публика је са великим интересовањем пратила предавање
на тему Античка историја Срба. Предавач је био Милош Гроздановић
из Ниша који је представио своја занимљива истраживања и четири
књиге: Срби јесу народ најстарији, Србска историја од 7512. године,
Србска 4 С-Уметност Богова и Србска 4 С- Уметност Духова.
Полет обновљене Српске историјске школе приволео је многе
истраживаче да среде своје раније радове или да се лате нових
истраживања. На четири научна скупа одржана у Нишу у оквиру ове
историјске школе иступио је и господин Гроздановић са својим
прилозима који су у најмању руку речено, били изненађујући, а све је у
његовом излагању било ново, како сама идеја тако и приступ истој. У
излагањима на симпозијумима Српске историјске школе ''
револуционарна открића '' нису била реткост на излагањима
Гроздановића, иако најреволуционарнија од свих, могла су да се уклопе
у општи полет освајања непознатог.
Мотиви аутора су универзално постављени, а тематски оквир и
дефиниција наслова само су апроксимације ове велике, а изнад свега
скромне и морално узвишене духовне величине (извод из поговора
академика проф. др Светислава М. Јарића).
"Ја сам мој поступак назвао 'Астрономско – математичко – географско
– језички модел' који садржи све елементе за истраживање. Из тог
разлога сам морао да урадим чак две књиге под насловом ''Србска 4С''.
прва књига под тим именом Уметност Богова ме је водила да покажем
д је систем 4С непогрешив у дешифровању Божанских порука. Оно
што је и мене највише узбудило је апсолутна геометријска правилност,
која не дозвољава нека велика одступања. Када се овај систем примени
на континенте, као што је урадила ова књига ''Уметност Духова'',
видимо да ни један континент није остао без србских 4С. Од Јапана да
Аљаске, од Норвешке до Африке, од Рима до Стоунхенџа и Србске
Горе на Синају, од Москве до Камбоџе, од Маја до Зимбабвеа итд. све
је тако префињено испреплетано тим системом србских 4С да
једноставно само онај који не жели да лично испита и прочита, неће
хтети или неће желети да разуме изнешена решења. Овим путем сам
доказао и назив књиге који је прво искористила Др. Олга Луковић
Пјановић наводећи цитат грчког историчара Лаоника Халкокондила

отеци

који је дословно рекао да су Срби најстарији и најбројнији народ на
земљаном шару, то поуздано знам".-истиче Милош Гроздановић.
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