
ВЕЧНА САДАШЊОСТ СРБСКОГ БИЋА – 
ИЗАЗИВАЊЕ И СТВАРАЊЕ ДОГАЂАЈА И 

ЊИХОВА УГРАДЊА У ВРЕМЕ 
 

 
 

Опет научници засипају јавност информацијама, које само потврђују да 

постоје космички циклуси и да космичка хармонија садржи многе несводљиве и 

несхватљиве појаве. Кажу да је почетак 2014. интернационалне и 7523. с(е)рбске 

године обележила енергијска унеравнотеженост између северног и јужног 

магнетног пола Сунца. Север Сунца се помера ка југу, а југ стоји. То се циклично 

понавља сваких 11,1 до 11,3 година. Али да ли увек потпуно на исти начин? 

Наравно, не. Не постоји ништа исто.  

Да ли је дозвољено човеку да шара космички простор својим путањама 

кретања? Да ли би он на тај начин реметио космичку равнотежу и хармонију? Да 

ли само космички циклуси одређују животне ритмове и критичну масу свега па и 

људи? Шта ће се догодити уколико човек почне да управља процесима и 

догађајима? Чему служи календар? Постоји схватање да је он највећи човеков 

изум, ако је човеков. Треба да јесте, јер се може направити коловенски, како бисмо 

ми данас рекли србски, на основу посматрања. Али, колико су опасне календарске 

(шаблонске) непрецизности и подешавања унатраг? Календар и часовник се 

користе као груби, структурални, недовршени инструменти, који треба да одразе 

слику космичке хармоније и ритма у којем се крећу енергије и небеска тела. 

Календар без дана и сат са безброј казаљки били би савршени. За шта они служе 

човеку? За поравнавање са временом? Усклађивање са космичким ритмовима? 

Програмирање времена? Лоцирање енергије? Лоцирање догађаја? Усмеравање 

умне енергије човека? Стварање критичне масе мисли?  

Мисао је свемоћна. Је ли човек бар архетипски свестан тога?  

Када се изгради превисока кула, она се сруши на градитеља. Да се то 

временом не би понављало, потребно је знање о дометима. Иза људског рода на 

планети Земљи полако али сигурно остају преваре, а чини се да и вековима гајена 

мржња губи дах. Суштинска слобода се нуди.  
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Али, зашто је човек назадовао, уместо да напредује? Постоји једноставан 

одговор. Истинска интелигенција је уништавана за много година унапред. У 

појединим градовима у претходним временима (познат је пример, за Јарослављ): у 

гимназијалце су пуцали само зато што су носили качкете уз униформу. Чим се 

помоли качкет, следи метак у потиљак. Да не би израстао нови руски интелигент. 

Зато су дечаци ишли улицама без качкета. Онда су чекисти, након хватања неког 

дечака, на његовој глави, на коси, тражили линију улегнућа која је остала од 

качкета. Чим нађу такво улегнуће, на лицу места га устреле. Када су уништавали 

гимназијалке, гледали су и на лепоту. У првом реду су уништавали оне лепе. Да не 

би потом нарађале лепу руску децу. Јер, деца ће одрасти и исто постати 

интелигенти. Тако се радило пре једног века. Тако су пролазили Руси, а С(е)рби се 

у вечној садашњости питају зашто су се сви устремили на њих, када никоме зло не 

чине. Зашто С(е)рбима одузимају име, писмо, језик, навике, веру, традицију, 

историју, душу? Зашто С(е)рбе убијају и прогоне? Хиљаду Зашто? 

Велике лажи, везане за намерно изазвање ратова, лажно слетање на Месец, 

лажне револуције и погубљења вођа, а потом у вези са лажним погубљењима слуга 

и робова „светске владе“, „пацовских“ и Ватиканских тунела и инсценирања 

злочина у Дубровнику, на Маркалама, у Сребреници и Рачку (толико бар С(е)рби 

знају), нескривеног државног тероризма који се уврежио широм света, те 

провидних подвала преко организација типа „Отпор“, згулиле су маску с 

језуитског, вавилонског обличја тзв. великог брата. Важно је што су раскринкани 

пре него што су успели у науму да униште род на којем је заснован исконски дах 

планете. Садашњост сведочи да су доктори наука Анатолиј Кљосов, Генадиј 

Дљасин и Генадиј Темњиков стигли у последњем тренутку и да ће њихова 

истраживања пресудно утицати на освешћење људског рода, што никако не 

одговара дуже од 2523 године ствараном језуитско-вавилонском, опет најновијем, 

„светском поретку“. Деструктивци нису успели све да сруше. 

Шта је ту вечна садашњост? Истина је та садашњост. Истина је да још увек 

постоји народ који данас носи име Срби. Истина је да су Срби настали од С(е)рба, 
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после најсвежије логографске или глосаторске операције у време Вука Караџића.1 

Истина је да је православна религија с(е)рбског народа заснована на анатемисаној 

предхришћанској религији подунавских предака и да је њена суштина пресликана 

из давнина. Истина је да су гоничи произашли из с(е)рбског окриља. Истина је да 

С(е)рби не покушавају да се бране, баш као што се родитељи не бране од своје 

деце. Истина је да С(е)рби „својатају друге народе“ тврдећи да су род, а да ти други 

народи као да су уклети мењају своја имена и као да су замбирани беже од С(е)рба. 

Догађаји се нагомилавају у садашњости, а исправни и беспрекорни међу С(е)рбима, 

загледани у прошлост, покушавају с болим у срцу, да одгонетну чудесно понашање 

одрођеног и обезбоженог света. На вечно питање „зашто нас мрзе?“, као да 

добијају одговор с одјеком: „зато што им је потребан кривац за све њихове 

несреће“. Други одговор би могао да буде: зато што су бројни С(е)рби згулили 

маску са језуитских лица и што се и даље боре да се сазна и људским душама врати 

историјска истина. Све док постоји трачак наде да ће се избрисана историја 

појавити, макар као мозаик исцепкане истине, до тада ће се талмудом задојени 

језуити борити да С(е)рбија нестане. Трећи одговор је једнако вероватан: креатори 

ратова и светских поредака се плаше да ће се садашњи Срби сетити да су 

наследници Александра Великог, па и мапе Душановог царства, и онда...2 

За људско око, изгледа да се догађаји нижу један за другим. У ствари, они се 

гомилају и сваки од њих је кључан за одвијање еволуције. Време као да повремено 

стане. С(е)рби уче. Јасно је да човек не може да пренебрегне законе природе и 

поретка у свету. Зато треба прихватити време, помирити се са собом, а потом 

мењати себе и ствараност у допуштеној мери. Могу то С(е)рби, посебно исправни 

међу њима. 

Наравно да постоји само садашњост и да је она вечна. Прошлост се ствара 

сада и све време је у физичком обличју пред човеком. И будућност се ствара сада и 

                                                
1 Занимљиво је да је Јован Хаџић (Милош Светић), према мишљењу Јована Скерлића, 
водио недовољно успешне борбе против Вука Караџића и Ђуре Даничића у доба од 1837. 
па до 1847, и продужио их је шездесетих година 19.века. Замерао им је да немају исправан 
однос према с(е)рбском језику.  

2 Драган Јовановић, Ниче из Гуче, стр. 116. 
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све време је у метафизичком обличју пред човеком. Где год човек гледа, он је 

загледан у прошлост, садашњост и будућност једновремено.  

Време је врховни господар свих поступака, реакција, стварања... 

Усклађеност ритма с временом подразумева космичку хармонију. Превременост и 

кашњење су одступања која воде у нестајање. Иако време не долази и људи га не 

поседују, стекли су се услови за стварање извесније будућности. Време ће се 

постарати да се ствари догоде кад им дође час. Зато је важно да се схвати да је 

време за исправне постало употребљиво, баш као што су то и елементарне честице. 

Није необично што савремени научници знају више о времену него њихови 

претходници. Учили су од Хермеса Трисмегистуса, Леонарда да Винчија, Мишела 

Нострадамуса, Готфрида Вилхелма Лајбница, Рудолфа Штајнера, Николе Тесле, 

Милутина Миланковића, Јохана Волфганга Гетеа... Вреди учити од Живорада 

Михајловића Славинског, Велимира Абрамовића, Вадима Зеланда, Генадија 

Јаковљевича Темњикова... Не треба више пристајати на догађаје и сматрати их 

судбоносним. Осим могућности да се мења предвиђено, могуће је изазивати и 

стварати догађаје, а потом их смештати у њихов простор.  

Није чудно да се предлаже нова (Теслина) религија, као што то чине 

Теслијанци. Све је очевидније да ДНК генеологија открива локусе.3 Колико год то 

звучало чудно, С(е)рби су у експанзији. С(е)рбски (коловенски) начин размишљања 

је неумитна неминовност.  

Сажимање времена и могућност беспрекорних да утичу на време и догађаје, 

нови су изазов с низом одговарајућих искушења. У тој ситуацији подразумева се да 

С(е)рби немају космичко право на одмазду за вековна страдања. Узвратиће, свима 

за наук, љубављу, добротом и истином. По свему судећи, „време сваковрсних 

лажи“ је иза људског рода. Као да је „ера рибе“ однела сваку могућност 

прикривања истине. Човек се својим злом заковао за планету Земљу и заслепљен 

лажима није схватио да само пламенитост води према извеснијој будућности. 

Немар, нерад, равнодушност и похлепа успели су да одврате људски род од 

                                                
3 Др Анатолиј Кљосов пише: „Миграције аријевских R1a прешле су од Балкана преко 
Руске низије до Индије и Ирана. Уместо безличног R1a, може се написати Аријевци“. 
Видети: Анатолиј А. Кљосов, Порекло Словена. Осврти на ДНК– генеологију, стр. 52 



 5 

помисли да постоје мир, слобода, благостање, чисте душе... Тако се у тренутку 

безусловног освешћивања назире извеснија будућност. Њено изазивање Творац је 

препустио свом главном створењу – човеку.  

Јасно је да човек може себе да самоуништи, али је нејасно да ли му је 

допуштено да напусти своју планету. Логично је да такав какав је универзални 

човек не заслужује да својом глупошћу, мржњом и незајажљивошћу загаћује 

целокупно Божије дело – свемир. Као што би људи поново разапели Исуса 

Христоса, тако би и сваког ванземаљца увукли у клопку, надгледали, сецирали, 

мучили и уништили.  

Но, да се било што промени, требало би прво прихватити стварност онакву 

каква јесте. Сваки (ис)корак изван ње, ка нужној пламенитости, драгоцен је. Зато је 

за сваку похвалу што се људи окупљају око борбе за другачију планету и другачији 

начин размишљања. Јавност сведочи постојање таквог феномена. 

Будућност се назире између силицијумских производа, информација и 

усмерава ка још већој неслободи. Да ли је структура времена слична структури 

молекула ДНК, или структури азбуке? То питање има смисла, јер је очевидно да је 

све шабонизовано. Свака Нова година, као притајено наметнути и помало 

лицемерни догађај, личи на неуспешну молитву искварених душа. Чини се да тада 

сви провоцирају „закон привлачења“ и да процедуре брисања сећања учествују у 

пројектовању будућности и прошлости у садашњости. При томе је јасно да су 

пакост и злурадост креатори попут сваког урока. Такав је у вечној садашњости 

универзални човек. Није се променио од постања. Није демантовао критике Тацита, 

Јована Скерлића, Бранислава Нушића, Радоја Домановића, Владимира 

Дворниковића, Јаше Томића, Арчибалда Родолфа Рајса... Све би да мења осим себе. 

С(е)рби4 мисле да нису такви, а у праву су и искрени само исправни и беспрекорни 

међу њима. 

                                                
4 Јозеф Добровски (чешки слависта, свештеник, отац славистике) и Павле Јосиф 
Шафарик (чешки и словачки писац, историчар и лингвиста), којима је веровао Вук 
Караџић, сматрали су да су се сви Словени у почетку звали Србима. Вероватно је 
то основни разлог мењања С(е)рб у Срб. Занимљиво је да је реч (назив) Сербија 
остала у енглеском и руском језичком подручју до 2014. године. 
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Када човек размишља о учињеном у свом животу, осећа се као кад цепа 

писмо чији му садржај не одговара, а не жели да ико сазна за ту злу судбину. Крије 

истину и мора да је крије у овом свету. Зато нема изложене истине.  

 Уколико се С(е)рби определе за промене, суочиће се са негативним 

сигналима који стижу из реалних догађаја испречених на путу ка том циљу. У 

међувремену, између догађаја и циља испрва ће се појавити конкретне грубе 

материјалистичке препреке и информациони отпор.5 И, како се не би сударили с 

реалношћу, С(е)рби морају да промене сценарио информационих комуникација. Ту 

је истина, и у томе је успешност.  

„Етикете“ и заборав које су С(е)рби задобили кроз историју, посебан су 

изазов. Они обликују проблеме, и самим тим спречавају напредовање и позитивне 

догађаје. Треба их прихватите као чињеницу. Такав је систем написаних закона у 

социјалној средини. Уосталом, јасно је да су језуити С(е)рбима „залепили“ бројне 

„жигове“ и програмирали их на неуспех, и то је све. 

Мада се лако може доказати да ће се скоро све догодити у складу са 

космичким циклусима, као и до сада, јасно је и то да већ сада постоје у с(е)рбском 

роду појединци који могу да управљају догађајима. То значи, да ће се њихово 

знање и моћ проверити у следећих неколико година. Задатак пред њима је да 

обједине и стопе негативне програме са корективним, и затим да сачекају 

неминовне промене на физичком нивоу. Могућа је и астрална „трампа“ између 

човековог света и Антисвета. Најважније је што су све димензије рата препознате и 

што су све маске скинуте.  

Велики проблем је истина да су анатомска и физиолошка грађа човека добро 

познати „савршеном злу“, његовим представницима и стручњацима за 

                                                
5 Информациони рат, који садржи и термински рат, води се непрестано. На пример, у 
тексту о Ванетима под насловом „Jadranski Veneti“ пише: „Ovaj članak je o drevnom narodu 
sjeveroistočne Italije“. А затим додаје: „Venetski se ne smije miješati s venecijanskim“. Може 
се закључити ко је и зашто написао текст. На основу чега аутор тврди да Венети нису 
живели у Венецији? Зашто историчари Запада не пишу да су логографи преименовали 
Венетско море у Јадранско море? Коме смета истина?  

Видети: http://sh.wikipedia.org/wiki/Jadranski_Veneti 
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неуролингвистичко програмирање. Зато се човек и народ суочавају са негативним 

програмима које Генадиј Темњиков, иако је научник, назива народним изразима 

као што су урок, зарок, или негативно програмирање. У одбрани од свега што се 

догодило с(е)рбском бићу у вечној садашњости, потребна је крајња душевна и 

духовна опрезност, јер је увек знатно лакше рушити него градити, тим пре када је 

информациона чаша препуна. Будући да и С(е)рби верују да је човек савршен 

организам устројен на слику и прилику Господа, подразумева се да ће њихова 

будућа реакција бити христолика. То значи, да се ефекти евентуалне „црне магије“ 

и осталих гадости неће отклањати и неће нивелисати истом врстом агресије, већ 

провереним и ефикасним, научним методама информационе корекције. 

Све зависи од трајања наведених ефеката, од њихових неповратних 

последица, али и од регенеративних могућности с(е)рбског бића. Сем тога, за 

информациону обнову С(е)рба, као Божјег Храма, потрошиће се знатно више 

времена него за његово рушење. Сва је срећа што је историјско време убрзано, те 

не важе исти временски узуси. Потребно је имати у виду и извесну „једностраност“ 

„свемоћи“ нападнутог народа. Док је за његово позитивно програмирање потребна 

стручна квалификација, негативно самопрограмирање се одвија без икаквих 

потешкоћа, не захтевајући посебна знања. Нико не може оспорити истину да су 

С(е)рби кумовали свом болесном стању у вечној садашњости. Критеријум оцене 

истине постоји. Поменут је у Светом Писму: „По плодовима њиховим познаћете 

их“. 

Ништа се у историји не може променити. Искуство претходних поколења је 

сваки човек наследио. Онај ко га не узима у обзир, неће се с места померити, нити 

ће се развијати позитивни догађаји. На С(е)рбима је да стварају бољу стварност. 

Нико то неће учинити уместо њих.  

Непријатељи с(е)рбског бића постали су провидни. Не заслужују ни 

подсмех. То су они који су из школа избацили учења о души, писму, језику, уму, 

психи, мислима, магији, истини, љубави, доброти, слободи... С(е)рби на планети 

Земљи, која подразумева душевну и духовну борбу у вечној садашњости, већ сада 

заједно са својом генетском сабраћом имају најјачу астралну војску. Подразумева 

се, да ће све што је информационо потиснуто и заборављено бити најјаче оружје у 
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душевним биткама које тек предстоје. После душегубне епохе која је трајала дуже 

од две и по хиљаде година, назире се нова епоха, заснована на победи извојеваној 

научним, магијским методама информационе корекције. 
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