
009  ОБЈАШЊЕЊЕ УЗ КРАТКИ ПРИНЦИП СЛОВОЛОГИЈЕ         

                                                                                                САСТАВИО ИЛИЈА 

КРТИНИЋ, 10.09.2016./7524.   

О томе  како су ''говори'' настали, треба и мора се још доста проучавати, али 

како су  остали владари и господари крали србске говоре то може лако и брзо 

да се утврди уз велику  помоћ словологије. 

Да се подсетимо како је почело: 

- Прво је настао звук (или шум) 

- Од њега се створио тон, 

- Од тона је направљен глас 

- Од гласа су настала слова 

- Скуп слова прави реч.... па се онда иде даље као што и знамо. 

Значи, на почетку је био један глас – једно слово, да подвучемо и не 

заборавимо, да се то данас употребљава изричито код нас, Срба, а то доводи 

до закључка  - да је први створени говор био србског порекла. Што значи, кад 

говор, онда и писмо!!!! 

А после тога са растављањем, па новим састављањем и избацивањем слова , 

прављени су нови говори и то све по вољи ондашњих (тадашњих) краљева, 

царева и локалних владара. Ја, као словолог! дајем себи (мени) право, код 

одгонетања и тражења истине о србском старом писму, именима градова, 

река, области и појмова....итд. На ''једно слово'' (скромно?) значи да 

употребим, по свом мишљењу, додавање или негирање  једног слова; у 

већини случајева ни то није потребно. Како то треба да се стави у функцију, 

видећемо из  следећих неколико примера: 

- АНТИОХИА (АНТИОХИЈА) – Словолошки добијено је ''ТИХА ИОНА''. 

Антиохија је био велеград у 5. веку после Христа. Поред Рима, 

Александрије и Картага, са око пола милиона становника (трговачки 



центар и метропола ранијег средњег века). Па зашто ''ТИХАИОНА''?. 

ТИХА зато што се налазила у углу Јонског мора. Кад може ТИХИ ОКЕАН, 

онда би по логици ствари, могла бити и ''ТИХА И(Ј)ОНА'' (имајте у виду 

такозвану НОЈЕВУ БАРКУ, на којој сигурно није била ни једна птица НОЈ, 

а могла би се звати и ЈОНСКИ БРОД; ЈОНСКИ ЧАМАЦ, итд.) 

- СОРБЕТ  - сладолед, носи име и дан данас, а само име говори да је 

сладолед (ал+ко нисте знали) као случајно, први пут, један Србин – 

СОРБЕ(Т) није нико други него Србин, родом из Катаније, у  данашњој 

Сицилији, и то давне 1530. године после Христа. Рекли би да је то у 

време на Сицилији било и Срба, ако не и у већинском броју. 

- SORRENTO – Словолошки добијено је SORBENTO. Ако би на четвртом 

слову имена туристичког града на полуострву код или у близини 

Напуља, додали једну цртицу (код латиничног слова R додавањем 

једне црте доле, добијемо латинично слово B или ћирилично Б). Ко је ту 

, у време ерупције вулкана Везува(24. август 79.), средином 79. године 

становао, могао је да схвати и појам речи СИЛА, а тако се и звао опаки 

римски конзул СИЛА., који је потукао, али не и покорио Сабињанска 

племена у кампањи изнад НАПУЉА. Па се онда питамо: ''Ко су били 

заправо пра – становници данашње рушевине или старог града 

ПОМПЕЈА!? Не заборавимо слику и мозаик АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГ  

цртану и направљену по идеји ХЕЛЕНЕ (ЈЕЛЕНЕ) египатске (Нилско – 

Коптске!?). Много тога је криво написано, по вољи и жељи тадашњих 

моћника, али ипак ''Истина је србска'' (рече и написа Проф. Милош 

Гроздановић), а аСЛОВОЛОГИЈА то и потврђује. 

- Која то СИЛА такве ствари контролише када се после толико година 

опет јави експлозија у Италији као земљотрес баш на дан 24. август 

2016./7524. године и Италији стави на знање да је та СИЛА стално ту. 

- Разјашњење како се у ствари СЛОВОЛОГИШЕ: 

A(8)N(7)T(1)I(2)O(6)H(3)I(5)A(4)  =   

T(1)I(2)H(3)A(4)  I(5)O(6)N(7)A(8) 


