
 
                     ЗЕМЉА КАО РАВНА ПЛОЧА И 10 ПРСТЕНОВА 
 
                                                                                                                                   

Слика  Десет прстенова око Ниша. 
 
 
 



                    Слика приказује прстен од 2000 км полупречника, са центром у Нишу. Троугао 
који се види су три Шар планине. Сваки прстен је од другог на размаку од 200км ± 
70368м. На сваком прстену се налазе још 10 других тачака које имају прстенове 2,5 пута 
мање од припадајућег прстена, јер су прстенови однос Сиријуса А : Сиријус Б = 2,5 : 1. 

1. прстен је Београд, Шар Планина – Србија, 
2. прстен је Букурешт - Румунија, Додона, Атос – Грчка. 
3. прстен је Загреб - Хрватска, Истанбул - Турска, Атина - Грчка, 

Братислава - Словачка,   
4. прстен је Рим, Фиренца, Трст, Болоња, Венеција, Катанија – Италија, 

Катовице, Краков - Пољска, Брно - Словачка, Љвов, Одеса - Украјина, 7. 
градова Апокалипсе - Турска,  

5. прстен је Варшава, Лођ, Вроцлав - Пољска, Кијев - Украјина, Милано, 
Палермо, Ђенова - Италија, Минхен - Немачка, Ликија – Срб, Анкара  - 
Турска, Праг – Чешка,  Запорожје – Украјина. 

6. прстен је Берлин, Франкфурт, Штутгарт, Лајпциг Магдебург - Немачка,  
Тунис - Тунис, Минск - Белорусија, Харков - Русија, Гдањск - Пољска, 
Каунас - Литванија, Виљнус - Латвија. Торино – Италија. 

7. прстен је Угарит – Феникија, Либан, Триполи - Либија, Келн, Бремен, 
Хамбург, Кил, Есен, Бон – Немачка, Ростов, Брјанск - Русија, Малме – 
Шведска.   

8. прстен је Париз - Француска, пирамиде у Гизи, Оаза Сива - Египат, Тел 
Авив - Израел, Дамаск - Сирија, Вороњеж, Саарема – Финска, Барцелона 
- Шпанија, Амстердам, Ротердам – Холандија. 

9. прстен је Шара Планина, Москва, Волгоград – Русија, Лондон - 
Енглеска, Штокхолм - Шведска, Талин – 

                        Латвиа, Алжир - Алжир, Бордо - Француска, Јерусалим –  
                         Израел, Аман - Јордан, Арарат – Турска, Планина Еш       
                         Шара – Јордан. 

10. прстен је Србска Гора на Синају – Египат, Стоунхенџ – Енглескa, Ст. 
Петерсбург, планина Серанија - Шпанији, области Фезан и Барка – 
Либији , Тел Халаф – Ал Мосул у Сумеру – Ираку, Осло - Норвешка, река 
Сира и планине – области Рога - ланд и Теле - марк Норвешка, и 
планина Атлас - Марокo и Алжир. 

 На ових десет прстенова се налази по 10 тачака, што даје број и именицу 100 – 
СТО. Али, 100 прстенова око Ниша дају обим планете Земље, од 40000 км са 
грешком од 70368 м. На неким прстеновима сам ставио више тачака, јер је на 
појединим местима веома густ распоред тачака. 

                    Видимо да је тачка Тел Халаф или данашњи Ал Мосул на десетом прстену од 
Ниша. Али, тачка која се налази на линији Ниш– Цариград (Константинопољ–данас 
Истанбул) завршава се у месту звано БАГДАД. Тако имамо да је тачка ван десет 
прстенова а која је повезана са Нишем заправо данашњи Багдад. Шта је заправо онда ту 
град Цариград који се има да читати и као И–стан –бул. Видећемо у наставку генезу речи 
Стан, која је повезана са Богом Аном. Бог Ан је везан и за реч Балкан, и значи БАЛ–ка–
АН. Заправо, то је Бог Бал као бог Ан. Значи, поистовећују се заправо два 
најраспрострањенија божанства, Бал и Ан.  



                   Када се у Ал Мосулу стави центар нове кружнице од 800 км полупречника, и 
кад се опише круг захватамо и СУМЕР и све оне територије што желимо да ставимо под 
његов утицај. 
                    Та Земља као равна плоча је описана у скоро свим старим митологијама. 
Имамо заиста чињеницу да је постојала намера у постављању ових тачака. Србска 
империја је била та прва Земља, јер су Срби били ти који су имали знање на основу којих 
је извршено обележавање. Велики обележивачи, како сам их ја назвао, су углавном из 
Србије, тачније из Ниша кретали и чинили све оно што је остало као највећа тековина 
Срба–постављање цивилизације човека на ноге знања и писмености. Ти велики људи који 
су одлазили одавде су односили знање сваке врсте и писменост. Нису одлазили као пуке 
убице, као неки... Ти велики људи су Нино Бак, Сербон, Мојсије, Александар Македонски 
и Цар Константин. Мојсије Законодавац је на србском Момчило, и он је исто био у тој 
функцији обележавања. Озирис и Рамзес II су такође били у истој функцији. Њих и 
Сербона ћу у другој књизи детаљније објаснити. Та прва Земља је била оивичена 
прстеном. Шаре и ликови са Неба су пребачени на Земљу и Астрономско–математичко–
географски  модел који сам представио је био основа преко кога је пресликавање 
извршено. Дакле, два пара ликова, Троугао, Крст, Седмица и Осмица који красе Небо 
над нама, пресликавају се прво на Небу, и то под углом од 1800. Ти симболи се пребацују 
на Земљу. Сиријус А и Сиријус Б су звезде на основу којих се врши то пресликавање. 
Срби су имали то знање, и језик који су имали и знање које су добили била главна 
средства за успостављање ДУХОВНЕ ИМПЕРИЈЕ. Та Духовност се огледала у знању и 
начину на који су они то радили. Та Духовна Империја је имала и своју ДУХОВНУ 
ТЕХНОЛОГИЈУ коју изгледа данас само можемо да наслућујемо. Али, остале су везе међу 
старим цивилизацијама и ми данас можемо са нашим србским језиком да уђемо у тајне 
астрономског знања њиховог. Дао сам један летимичан попис тих речи, и види се да их ми 
и данас употребљавамо. Тих речи има на свим континентима, и пружа нам се прилика да 
преко њих и симбола које налазимо паралелно, уђемо у саму суштину тих знања. 
                    Будући да се ради о поптуно новом начину представљања тих старих знања, 
молим читаоце да поједина понављања у тексту не схвате погрешно јер све произилази 
једно из другог, и све цивилизације су тако уско повезане, да се Сумер повезује са 
Стоунхенџом, Стоунхенџ се повезује са Египтом, Кина са Грчком, Север са Југом, Исток 
са Западом. Свуда су наши симболи и наше речи.  
                    Највећи геноцид који је икада извршен је извршен управо над србским 
народом јер му је одузето знање о Боговима, симболима, писменост, и земља. Нису 
могли да нам одузму само Небо, географију и језик, јер Небо још увек над нама шаље 
исте слике, рељеф на Земљи је још увек исти, а наш језик којим данас говоримо је 
исти као и пре 7512 година, јер је толико календарско знање у Срба.                                                                                 
                                                                                                                                                                                                              


