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Размишљаоа  с  разлпгпм                                                                    страна  1  дп  11 

мр  Радивпј  Ж.  Нинић                                                                         ппзитивне  мисли                                                            

                                                                                                                                                        без   предрасуда  

 

                                                   РАЗМИШЉАОА  С  РАЗЛПГПМ   

                                                                            РАЗЛОГ јесте ппкретач и пправданпст неке пдлуке,пп-                      

                                                                            ступка, делатнпсти, дпгађаоа и ппјава; мптив,мпти- 

                                                                            вација, ппдстицај, иницијација,неппхпднпст за нештп, 

                                                                            пправданпст за неппхпднп,стимуланс за нештп,узрпк. 

                                                                            Разлпг је пплазни елеменат једне или више ппјава, кпји  

                                                                            пбавезнп изазива  ппследицу,  резултат.  Увек  изазива  

                                                                            прпмену  стаоа  уз пдређен ефекат.  Нужан  је и  дпвп- 

                                                                            љан  услпв за нештп штп следи. Нужан је деп система  

                                                                            закпнитпсти.  

                                                                                                                                                        

       Све се дпгађа с разлпгпм; све је нужнп, без случајнпг.  

    Сврха живпта јесте живети са смислпм.  Сви кпји су дпстигли пдређен нивп у служби и у 

материјалним дпбрима,ппседпваоем пса и оегпвим впђеоем улицпм или другим прпстпрпм,  

ппказују да су  дпстигли жељен нивп смисла – ппстали су  впдичи пса.   

       Сви смп рпђени с разлпгпм, и судбинпм смп пдабрани да тп будемп; дат нам је јединствен 

скуп  дарпва и талената кпји су спремни да нам ппмпгну да пстваримп свпје живптнп делп и 

живптну мисију.  

       Мислити сталнп п прпшлпсти и бити оен рпб, јесте тиранија ума и разума. Неппвратнп 

је прпшла и мислити самп п опј, ум зараста у кпрпв. Не меоа се,и на оу се не мпже утицати. 

Ваља је умеренп сппмиоати и пбележавати, садашопст и будућнпст јесу сврха живљеоа. 

       Мпда је твпревина снпбпва за снпбпве, и јесте менталнп и материјалнп терприсаое љу- 

ди. 

       „Знак  мудрпсти је акп пдаберемп да време прпвпдимп на местима кпја нас надахоују и 

пуне  енергијпм, и акп се дружимп с људима кпји нас бпдре и ппдстичу“. 

       „Ја сам више пд тпга штп се чини да јесам, сва снага и мпћ света су у мени“. (10 x дневнп ) 

       Међу емпципналним стаоима кпја најчешће ппдстичу незадпвпљствп спбпм, јесте пгпр- 

ченпст, пзлпјеђенпст, сппствен критицизам, недпстатак впље и псећај недпстатка љубави. 

Све мпже да се прпмени на бпље акп желимп и ппдстичемп себе да тп пптиснемп у дубину 

свести, и заменимп ппзитивним мислима, псећаоима, ппраштаоем и љубављу.  Мпрамп да 

ппстанемп свесни свпг менталнпг пптенцијала за здравље и радпст живљеоа, и да схвати- 

мп да тп зависи пд нашег ппгледа на живпт,ставпва и увереоа да све мпже да буде бпље акп 

тп дпвпљнп желимп и мпжемп.  Заменимп старе непптребне навике, мисли и представе ст- 
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варнпсти дпступним личним мирпм,љубављу и радпшћу.  Љубав према себи и свпм стаоу јес- 

те пснпвни ппкретач смисла живљеоа. Тп је пснпв љубави према другима.  Птвара пут ка зд-

рављу, хармпнији и бпљим пднпсима.  Дубпкп у нама се налази извпр бескпначних мпгућнпсти 

да вплимп себе и друге.  Треба нам љубав. Љубав према себи јесте извпр и ппкретач наше же- 

ље, впље и свеснпсти наших мпгућнпсти.  Вплети себе, значи вплети да живимп.  Тп нас ппк- 

реће да радимп, да градимп, да имамп.  Такп се ппнашамп, и мислимп п другима, ппсебнп пни- 

ма кпји нас впле и кпје вплимп.  У свпј свет привлачимп људе кпји имају љубав у себи, јер су пг- 

ледалп штa јесмп.  Пслпбпдимп се непптребнпг и теретнпг из прпшлпсти, уживајмп у сада- 

шопсти и  мислимп п  будућнпсти.        

*    ДА ЛИ ЈЕ СВЕ РЕЛАТИВНП? 

       Претппставимп да је Алберт Ајнщтајн стварнп тврдип да је све релативнп. Акп ту тврдоу ппста-  

вимп у кпнтекст оегпвих нама ппзнатих тврдои, мпжемп да приметимп да ппстпји  лпгишка грещ- 

ка у смислу релативнпсти, а акп је прихватимп кап оегпв тест интелигенције -- тада је тп стварнп 

тест интелигенције (Ајнщтајнпва замка).   Да ли је та тврдоа релативна или апсплутна?  Да ли је 

оен аутпр релативнп или апсплутнп сигуран у оу?  Акп је релативнп сигуран да је све релативнп, 

тада је и тврдоа релативна, щтп знаши да није све релативнп. Акп је тврдоа саппщтена с апсплут- 

нпм сигурнпщћу да је све релативнп, тада ппстпји апсплутнп – апсплутним се не мпже дпказати 

релативнп, већ се негира.  Дакле, релативна или апсплутна јесте тврдоа да је све релативнп.  Ни-  

је све релативнп. Да јесте, билп би све лажнп  и  привиднп.  Релативнп није истинитп. Jедна пд ап- 

сплутних  тврдои и шиоеница :  Какп гпд  да се пкренемп, ... леђа су нам ппзади. 

*     ЗАШТП  МАЛПГРАЂАНИ ВПЛЕ  ДА „УЛАЗЕ“ У  ТУЂЕ  ЖИВПТЕ? 

       Нарпд каже: забада нпс у  туђ живпт. 

       Дущевна храна малпграђана: щта ради, какп ради, да ли ради, с ким ради, кпликп ради,защтп 

ради, защтп не ради, защтп ради такп а не пвакп, защтп живи такп, с ким живи, защтп живи, 

пдакле је дпщап, куда је ппщап, защтп је дпщап, пдакле тп,пдакле пнп,пдакле му тпликп, защтп 

такп а не пвакп, защтп тамп а не пвамп, нема лпгику тп щтп ради, није јпщ тп урадип, није јпщ тп 

пбрисап, није јпщ тп склпнип, није тп ппклппип, није тп птклппип, није тп птвприп, није тп 

затвприп, защтп је тп сада урадип, защтп сада  није тп урадип, защтп бащ сада щета, защтп бащ 

сада гледа, енп ппет некуд иде, енп ппет је сеп, енп ппет седи, защтп пева, защтп гпвпри, защтп 

ћути, енп ппет је некп кпд оега, енп ппет иде некуд, щта ли разгпварају, да ли пгпварају, какву 

кафу пију, защтп сад да пију, сад ће сигурнп нещтп да једу, защтп тп не пкреши, види – јпщ није 

ппсејап, види – јпщ није пкппап, види – јпщ није ппсадип, види – јпщ није пбрап, защтп није 

ппкпсип, защтп шупа ту траву, защтп шещља кпсу на ту страну, защтп има дугу кпсу, защтп има 

кратку кпсу, защтп има бркпве, защтп нема бркпве, енп вуше се кап цревп, види гпљу, ...  

Малпграђани, лищени свпјих успеха и задпвпљстава, прате сваки пптез другпг, кпрак, реш, 

ппнащаое, сусрете, пдлуке, изглед, и тп анализују у  свпјпј емпципналнпј празнини дп најситнијих 

детаља, приписујући разне епитете и ппгрде, а затим тп некпм „саппщтавају“ у „ппбереоу“, уз 

„шащицу“ разгпвпра, јер, акп не ушине тп, нису изврщили свпју „мисију“, кпја се састпји у 

„тумашеоу“ туђих живпта, „мпралисаоу“, „ппппваоу“, „паметпваоу“, дп смараоа сагпвпрника, да 
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би пвај мпгап щтп вище да „упије“ те ппдатке и „важнп“ мищљеое, а сам забправља кп је, пдакле 

је, щта је и да ли је нещтп ппстигап,, щта је и да ли је нещтп дпстигап, щта је ушинип, да ли је нещтп 

дпбрп ушинип, кпме је ппмпгап, щта је дппринеп, щта је ушинип кприснп за друге сем да их 

пгпвара, анализује, пбрће, преврће, заврће, тегли, скупља, растеже, гужва, притеже, дави,... 

Мпрална свест малпграђана јесте стрпгп сужена и каналисана, и представља  праву ризницу 

цинизма, лицемерја, мржое, претвараоа, љубпмпре, зависти, пакпсти, ..., али им је прекп важнп 

да буду „прави тумаши“ туђих живпта.  Егпизам пбележава већину  оихпвих ппступака, кпји шестп 

прелази у страст.  Сваки ппкущај искпрака из устаљене щеме живљеоа дпживљавају кап анатему.  

Мрзе друге и завиде им щтп су тп щтп јесу, а нису пнп щтп нису; щтп раде тп щтп раде, а не раде 

пнп щтп не раде;  щтп живе такп какп живе, а не живе пнакп какп не живе; щтп се ппнащају такп 

какп се ппнащају, а не ппнащају се пнакп какп се не ппнащају; щтп гпвпре такп какп гпвпре, а не 

гпвпре пнакп какп не гпвпре; щтп су пбразпвани тпликп кпликп су пбразпвани, а нису пбразпвани 

пнпликп кпликп нису пбразпвани; щтп имају тп щтп имају, а немају пнп щтп немају; щтп путују 

тамп куда путују, а не путују пнамп куда не путују; защтп да путују, када мпгу да не путују; щтп су ту 

где јесу,а нису тамп где нису; ...;... Мнпге ствари не раде, а критикују друге щтп тп не раде. 

Недпстатак културе настпје  да прикрију привиднпм културпм и лажним псмесима.  Свпј пбразац 

ппнащаоа настпје да наметну другима, а акп не успеју у тпме, ти  други им  ппстају „непријатељи“.  

Равнпдущни су према  свим сегментима свпг живпта, али буднп прате щта се дпгађа кпд других.  

Изражавају пасивизам према свему нпвпм и напреднпм, а завиде пнима кпји тп прате и шине.  

Унпсе лпще распплпжеое, песимизам, пмалпважавају верпваое у смисап напреднпг живљеоа, 

све щтп је нпвп „брзп се квари“, хвале пне кпји живе и раде кап и слишнп оима, а неизмернп 

критикују пне кпји су напреднији пд оих, „улазе“ у оихпве живпте и дп настранпсти „тумаше“ све 

щтп раде и ппстигну. Псећају се притиснутп напредним тпкпвима живљеоа, и тп прихватају кап 

некакву казну за сппствену немпћ и незнаое да се прилагпде.  Сметају им сви кпји тп мпгу, па су 

пптерећени маокпм пних кпји тп не мпгу.  Прпппведају сппствен „мпрал“ кап парадигму, кпји је у 

мнпгп шему далекп пд ппщтег друщтвенпг мпрала, али им је битнп да су изразитп цинишни, ли- 

цемерни, фпрмализпвани и „инспектпрски“радпзнали и настрпјени. Ппзната је решеница из „Ха- 

млета”: „Нещтп је трулп у држави Данскпј“, щтп у „превпду“ знаши – нещтп је трулп у свести 

оихпвпј.  Ивп Андрић ( „На Дрини ћуприја“): „... са пним нездравим и ружним љубппитствпм кпје 

је нарпшитп развијенп кпд света шији је живпт празан, лищен сваке леппте и сирпмащан 

узбуђеоима и дпживљајима“.  

*     МЕДИПКРИТЕТ                  

       Оспба без талента, неприметна,заппстављена пд друщтва интелектуалаца, интелектуални па-            

разит, кпји малп зна, али тп уздиже, а пнп щтп сазна пд људи на пплпжајима,у щтампи и теле- 

визији – ппнавља и ппдржава дп бесвести какп би се стекап утисак да је све тп дпбрп разумеп, без 

изграђенпг критеријума п тпме услед недпстатка интелекта.  Предаје се пкружеоу у кпјем се 

налази и креће, и пптврђује све щта пни кажу да би задржап „статус“ придруженпг шлана, и такп 

мпгап да каже „кпју“ ( кап у серији „Ппвратак птписаних“, када щеф Мищић каже: „Етп, и Микула 

има нещтп да каже“).  Пспба кпја у средини средине нађе средину, кпја нити смрди нити мирище, 

а опј је тп свеједнп.  Има псредоу сппспбнпст за све, сем за савремена кретаоа и дпстигнућа, где 
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је у минусу.  Пбавезнп прихвата впљу пкружеоа, акп види кприст у тпме, без дпдатнпг умнпг 

напрезаоа.  Не жели да меоа нашин живљеоа и ппнащаоа, јер сматра да је тп „непрпмеоива 

категприја“и спреман је да се насилнп супрптстави свему щтп превазилази оегпв нивп и 

сппспбнпст расуђиваоа.  Сматра да је у праву за све щтп ради и ппдржава,  да су сви други криви 

за нещтп а не пн, да је дпбрп све щтп ради, а други греще.   Није интелектуалнп прпдуктиван, јер је 

тп за оега тежак физишки рад.  Ајнщтајн: „Велики умпви су се увек сусретали с насилним 

прптивљеоем псредоих умпва. Псредои умпви нису сппспбни да разумеју напредне људе кпји 

пдбијају да слепп следе кпнвенципналне предрасуде и пдаберу да изражавају свпје мищљеое 

храбрп и искренп“.  

       Типичан пример медипкритетскпг схватаоа јесте„дпшек“ трећег миленијума у свету и кпд нас,  

када је прихваћена неверпватна светска  лаж кап истина.  Дпшек  Нпве 2000-те гпдине западни ме- 

дипкритети су прпгласили и пбјавили кап дпшек трећег миленијума.  Није ми ппзнатп да нека држа 

ва није прихватила тп кап  истину.  У  тпме су прадоашили САД и Велика Британија, кап ппкреташи  

те светске ујдурме. Све је билп дп детаља смищљенп, пркестриранп и диригпванп, с великим рек-  

ламама, ппсебнп Си Ен Ен, с великим телевизијским и филмским прпјектима, да се стекне упешат- 

љив утисак п  нпвпј пвпземаљскпј и кпсмишкпј „истини“.  Све је прппраћенп великим ватрпметима 

у ппнпћ, какп је стизала у кпју државу.  Таквим пптезпм „западоаци“ су хтели и успели да ппкажу 

и дпкажу какав смп медипкритетски свет, јер су без птппра ппказали да ппседују највећу мпћ, па и 

у лажима, пптискујући и „успещнп“негирајући закпне математике и ситнпг рашуна из пснпвне щкп- 

ле, и свих виспкппбразпвних институција, укљушујући све академије наука у свету, кпје нису тп  

„приметиле“.  Усппставили су „лпгику“ без лпгике, али дпвпљнп снажну да пптисне све математи- 

шкп-лпгишке закпне, лпгику кап наушну дисциплину, и да уведу „нпвп“ брпјаое кап „ нпв закпн за 

све“. Нащи медипкритети су тп здущнп, пберушке и пбенпщке, прихватили, щтп збпг незнаоа 

пснпва математике и ситнпг рашуна, а тплике гпдине узалуднп прпведпще у щкплама и пстадпще 

нещкплпвани и неписмени, щтп збпг дпдвправаоа јашем, гпвпрећи „такп је“, щтп је једна пд пс- 

нпвних пдлика медипкритета и оихпвих прпдуката пплтрпна.  Дплазилп је дп млаких расправа на 

ту тему, у кпјима су медипкритети били изразитп гласни и „убедљиви“ у „дпказиваоу“.  Минис-  

тарствп културе је увеликп ппзивалп грађане да „заједнп прпменимп миленијум“ и знатнп утицалп 

да се у Бепграду ппстави „миленијумски  сат“, на Тргу Републике. У Хпливуду је снимљен филм 

„Судои дан“( Шварценегер), у кпјем се пптенцира пдбрпјаваое задоих минута дп „судоег дана“ у 

„нпвпм миленијуму“, у нпћи 31.12. 1999/01.01.2000.гпдине.  Неки људи у свету, кпји нису призна- 

ли ту пплитишку фарсу, ћутали су дпвпљнп „гласнп“ да их надгпвпре,„наддпкажу“ и пмалпваже 

пбишни  дунстери и медипкритети. Сви ти медипкритети су веселп дпшекали и 2001. гпдину, кап 

прву гпдину трећег миленијума.  Какав апсурд, и јпщ вище – non plus ultra nonsens(невиђена буда- 

лаштина).  Према „лпгици“медипкритета данас не би ппстпјала папирна нпвшаница 2000 динара, 

већ бисмп имали папирну нпвшаницу 1999 динара, а  2000  би  бип први динар треће хиљаде.  С  

пбзирпм да  имамп  папирну нпвшаницу 2000 динара, с ликпм Милутина Миланкпвића, и пна је 

званишна нпвшана вреднпст кпјпм распплажемп, кпју дпбијамп и кпјпм плаћамп, и јесте запкруже- 

на вреднпст једне целине, мпрамп да дпдамп нпвшаницу 1000 динара да бисмп дпбили 3000 ди- 

нара, а та 1000 ппшиое да се брпји пд 1.   Дакле, 2000 + 1 = 2001; трећа хиљада ппшиое с 2001(!!!).  

Из  медипкритета се стварају снпбпви, кпји желе и настпје да се пред другима приказују да су већи 

и бпљи негп щтп јесу, кап ппследица  непснпванп и нереалнп израженпг кпмплекса вище вреднпс- 
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ти, без пбзира да ли ће пни, оихпва  ппрпдица или некп близак да трпе непријатнпст, немащтину  

или  ппдсмех.       

*     СУДБИНА   

       Решник  српскпхрватскпг коижевнпг језика, 1976.:  „СУДБИНА, пнп щтп је предпдређенп(пд не- 

ке вище силе) да се збива с шпвекпми пкп оега, кпб, фатма ... пнп щтп некпга (нещтп) пшекује,буду- 

ћнпст; пставити рещеое тпку дпгађаја, стицају пкплнпсти, ппмирити се са судбинпм, такп мпра да  

буде; кпји је унапред пдређен, кпји се не мпже спрешити, судбпнпсан; Бпгдан; без мпгућнпсти да 

се  избегне, неизбежан; пдређује даљи тпк“.   Решник  синпнима  и тезаурус српскпг језика, 2007.:  

„ СУДБИНА, нужнпст, неминпвнпст, неизбежнпст, извеснпст, непппзивпст, неспрешивпст, незаус- 

тављивпст, пдређенпст, неуклпоивпст, неумитнпст“.  Синпними  и српдне реши српскпхрватскпг 

језика, 2004. :  „ СУДБИНА, неминпвнпст, независна пд људских планпва и предвиђаоа, на щта се 

не мпже утицати, врхпвни закпн кпји управља свим збиваоима, пдређује тпк и дпгађаје у живпту 

ппјединаца, шему се не мпже ппбећи и щтп је кпме записанп на рпђеоу, те се не мпже избећи, па 

стпга мпже да буде дпбра или зла, срећна или несрећна; стпга свпјпј судбини никп не мпже да 

умакне“.   Мала енциклппедија прпсвете, 1986.:  „ СУДБИНА; ФАТУМ (латински), мпћ или сила кп- 

ја с неминпвнпщћу пдређује ппшетак, тпк и крај живпта, такп да људи и кад знају впљу судбине не 

мпгу  је изменити без пбзира да ли им пна дпнпси срећу или несрећу“.   Чпвек има слпбпдну впљу 

да креира свпј живпт и ппступке, да ради какп мисли да треба и мпже, у складу с друщтвеним нпр- 

мама  и прирпдним закпнима, али је све тп пдређенп судбинпм, кпја представља пквир свих мпгу 

ћнпсти.   Сва жива бића јесу тапци судбине. 

*     ОЕНП ВЕЛИЧАНСТВП ДУША 

       „ Акп је стварнп да бесмртна је душа, 

       да у телп пре рпђеоа уђе, где је дп тад била, 

       и у кпм телу је живела? 

       Акп ни у телу није била, где је бправила, 

       куда је лутала, где се крила, 

       какав траг је пставила? 

       Какп је знала да у тп телп треба да уђе? 

       Да ли је мала, или је деп свемпћне силе 

       Велике душе кпја је свуда, а пдваја самп 

       пнпликп кпликп треба да телп пживи, и с оим живи, 

       да га ппдигне пд нејака дп великих снага, 

       да с оим расте, да га развија, јача, ппкреће 

       и с оим се креће. 

       Да ли душа има сећаое?“ 

       Душа јесте дах  живпта, знак живпта, живптна снага, пнп штп се самп ппкреће, пнп штп живи 

телп. Ппјам је кпјим се изражава целпкупна живптнпст живих бића.  Сущтина је тела и живпта.  

Живи с телпм, и без оега нема свпју мпгућнпст и сврху.  Телп пстварује щтп дуща жели, и самп за- 
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једнп имају сврху.  Увек је индивидуална.   Ппјам „живп биће“ јесте дуща и телп.  Дуща је бит и пс- 

твареое свакпг тела.  Телп је пквир дуще.  Ствара се да прими дущу.  Рађа се и развија с опм.  Пна 

у оему исппљава свпју снагу и тиме ппстаје владајући принцип  живпта.  Када телп изгуби физишку 

сппспбнпст за ппстанак, дуща га напущта и пдлази даље (пресељава се), али без снаге, дпк нађе 

другп телп и ту исппљи снагу.  Пна је увек дпбра, бесмртна и ушествује у спасеоу. Не  пптише пд те- 

ла, већ улази у оега у зашећу кап у привременп бправищте.  Не ппстпји нпрма кпја мпже да пгра- 

ниши брпј тела у кпја дуща улази и излази.  Сви кпји смп рпђени јесмп пдабрани кап  мисипнари да 

пмпгућимп дущама да живе с телима.  Ппстпји дпста стабилнп верпваое да дуща реинкарнира, 

пресељава се  из истрпщенпг у нпвпзашетп телп, али не пдмах, већ „шека на ред“ краће или дуже 

време.  Судбина  пдређује у кпје телп ће дуща да уђе и кпликп  ће с оим  да живи.    

       Дуща  наща  јесте плпд Велике Дуще; 

       Дущу нащу нпсе, пренпсе, дпнпсе и пднпсе Анђели Свети; 

       Анђели су изасланици Духа Светпга и шувари Дуще наще; 

       Дуща је свуда, на свакпм месту и у свакпм бићу; 

       Дуща живи у телу, бесмртна је и вешна; Пна јесте велишанствп; 

       Дуща у телп улази кап удах; даје живпт телу; живи с телпм; 

       Дуща је у телу кап у привременпм станищту и пквиру свпм; 

       Дуща даје шула телу; 

       Дуща крпз ум и разум псећа, дпживљава,разумева и трпи; 

       Дуща крпз пши види и дпживљава свет кап крпз прпзпре свпје; 

       Дуща крпз ущи шује и дпживљава свет кап глас и талас; 

       Дуща крпз психу и здравље ствара пгледалп свпје; 

       Дуща крпз укус дпживљава сласт и гпршину; 

       Дуща крпз мирис дпживљава арпму живљеоа; 

       Дуща крпз дпдир дпживљава блискпст; 

       Дуща гпвпри и шује гпвпр; 

       Дуща види, али је невидљива; 

       Дуща псећа; 

       Дуща шује; 

       Дуща мирище; 

       Дуща дпдирује и псећа дпдир; 

       Дуща жели и впли; 

       Дуща тражи и даје; 

       Дущу негујмп и разумимп; без ОЕ нема живпта; 

       Дуща јесте живпт  тела. Дуща и телп јесу живпт.  Дуща напущта телп кап издах.                                                                                                                                            

*     ВЕРА (ВЕРПВАОЕ) 

       Личнп  верпваое у истинитпст неке тврдое (претппставке), без пбавезне прпвере и лпгишкпг 

мищљеоа, али укљушује некаквп лпгишнп мищљеое и филпзпфскп пбјащоеое.  Темељи се на уве- 

реоу  да је такп какп мислимп да је.  Прпистише из нпрмалне људске пспбине да верује у некпг и- 

ли  нещтп, јер тп пмпгућава да шпвек нпрмалнп функципнище.  Честп гпвпримп „имај веру у себе“ 
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да бисмп некпг мптивисали и ппдржали у  настпјаоу  да нещтп уради ппзитивнп и ппстпјанп.  Ве- 

ра је пснпв за међуспбнп ппвереое.  

*     НАДА (НАДАОЕ) 

       Верпваое у ппзитиван исхпд  нешега щтп пшекујемп.  Ппзитивнп стаое психе, јер пружа лагпд- 

нпст у ищшекиваоу.  Али, акп се тп не пствари, мпже да дпведе дп депресивнпг стаоа.  Затп каже- 

мп  да се треба надати умеренп, с „резервпм“, јер смп такп делимишнп спремни и на лпщији исхпд 

пд пшекиванпг.  Штп се дубље надамп, теже прихватамп лпщ исхпд.  Надаое је нераскидивп ппве- 

занп  с верпваоем, па је пптребнп да ускладимп умеренпст вере и наде.  Пп легенди, наду је међу 

људе  пустила Пандпра, најлепща жена кпју су  бпгпви  ствприли, када је из радпзналпсти птвпри- 

ла  лепу кутију, щтп јпј је билп претхпднп забраоенп да уради.  Из ое су пдмах изащла сва зла п- 

впга  света.  Брзп је затвприла, али је злп већ ушиоенп.  У опј  је пстала затвпрена нада.  На вапаје 

нарпда птвприла је кутију ппнпвп, па је нада  дпщла међу људе, али с великим  закащоеоем, јер 

су зла већ ушинила свпје.  Бпг Зевс  је казнип  Пандпру  да цеп живпт нещтп жели, али да јпј се 

ниједна  жеља не пствари.  Људи су прихватили какву-такву  наду, да би се некпме или нешему 

надали и такп  бар малп ублажили немерљив притисак зла. 

*     ЉУБАВ 

       Дубпкп и снажнп емпципналнп стаое наклпоенпсти и приврженпсти некпм или нечем; кпм-  

плекс више емпција кпје пдражавају снажан пднпс и везу. Најузвишенија емпција кпја чпвека ппд- 

стиче на лепп и најлепше, на дпбрп и најбпље, на несебичнп псећајнп даваое себе другпм.  Узви- 

шенп стаое духа, кпји ппдстиче душу, па се псећамп блаженп, испуоенп, узвишенп, с ппјачаним 

псећаоем пдгпвпрнпсти, срце нам куца пуним ритмпм, имамп самп лепе жеље и впљу да их пс- 

тваримп с неким нама најдражим, пуни ппвереоа, наклпоени неизмернп пспби супрптнпг ппла 

кпја нам највише значи и кпјпј највише верујемп, према деци и ближоима, Бпгу, зрачи и прија, и 

ппјачава нашу бригу и пдгпвпрнпст за оих. 

*     ИСТИНА 

       Истина је,уз живпт, најважнија апсплутна вреднпст кпју прирпда и шпвек стварају, и ппседују.  

Пна је мерилп свих ствари и дпгађаоа; мерилп ппстпјаоа.  Истина је самп једна, али се мпже ппс- 

матрати из вище углпва.  Тещкп је дпказива у пдређеним слушајевима, акп није  пдмах упшљива.  

Несппрна је  вреднпст  акп  је псведпшена.  Неке  религије и вере тумаше да не ппстпји самп једна 

истина, щтп им даје већи прпстпр за манипулисаое људима, ппсебнп када намећу  увереоа да је 

тп щтп кажу „права истина“.   Апсурд је ппстпјаое „неправих истина“.  Једнпм саппщтена или  уп- 

шена (дпказана) истина нема супрптстављену „праву истину“.  С тим лажним терминпм се мани- 

пулище тамп где  не знају  или  избегавају  истину.  Пна увек ппстпји кап једина п датпј  ствари, све 

псталп је лаж п тпј ствари;  јесте пткривенпст, јаснпст, видљивпст (аletheia) и усаглащенпст сазнај- 

нпг разума са стварима (adaequatio rerum et intellectus).  Jединп питаое јесте - да ли желимп да  

буде пткривена, јасна  и  видљива?    
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*     СТРАХ 

       Страх је најстабилнија категприја у живпм свету.  Свуда га има.  Нема живпг бића кпје не нпси  

„клице“ страха у себи.  Заступљен је кап  и живпт, и оегпв је саставни деп.  Урпђена је примарна е- 

мпција  шпвека.  У другим живим бићима јесте инстинктивна реакција на ппаснпст.  Уппзправа на 

ппаснпст, свеснп или несвеснп (рефлекснп) реагујемп, телп дпбија или губи снагу  у зависнпсти ка- 

кав нам је психпфизишки склпп.  Сталнп је присутан, а исппљава се на мнпге надражаје или 

размищљаое п оему.  Реагујемп разлишитп, јер смп разлишити.  Оиме се људи плаще, ппкправају, 

пбавезују, присиљавају, пптерећују, притискају, уцеоују и пбесхрабрују путем разних ппступака, 

пбишаја, нпрми, прпписа, закпна, уредби, наредби, заппвести, наређеоа, захтева,прпхтева,прет- 

ои.  Ппмпћу оега се управља људима и оихпвим ппступцима, шиме се деперспнализује и урущава 

лишнпст, с једне стране, а с друге стране, људска свест је на таквпм нивпу да, без некаквпг усмере- 

оа и пгранишеоа, врлп брзп ппприма некакву некпнтрплисану слпбпду, кпја се шестп граниши са 

живптиоским инстинктпм  и анархијпм, јер тада превладава најнижи слпј лишнпсти (ИД , пнп), кп- 

ји примарнп ппкреће нагпне,када шпвек не ппщтује друщтвене нпрме, па је пптребнп такве спција- 

лизпвати и дпвести на нивп нпрмалне лишнпсти (ЕГП, ја), кпја ће разумети себе, друге и пкружеое, 

и прихватити друщтвене нпрме кап пптребу за нпрмалнп живљеое (СУПЕРЕГП, надја).  Не мпжемп 

да изпставимп ни религије, кпје такпђе функципнищу експлпатацијпм страха ( Пткривеое Светпг 

Јпвана  Бпгпслпва;  Свети Јпван Крститељ: „Ппкајте се, јер се приближилп царствп небескп“;...), где 

су људи присиљени да верују у  сващта, у страху да им се не би дпгпдилп нещтп лпще акп не ппщ- 

тују тп.  Тп је главни разлпг щтп су људи сујеверни (страх пд неппзнатпг).  Пд страха се не мпже пс- 

лпбпдити, самп се мпже привременп пптиснути, у већпј или маопј мери.  Непрпмеоива је кате- 

гприја.                     

*     ПРАВАЦ  И  СМЕР 

       Правац јесте физичка величина, везана за линију кап гепметријски ппјам,  с тим щтп у прирпд- 

ним услпвима та линија (правац) има свпју устаљену (пдређену) прпстпрну велишину:  у ваздухпп- 

лпвнпм сапбраћају тп су ваздущни путеви,кпјима летелице лете пдређеним смерпвима;у впденпм 

сапбаћају су впдени плпвни путеви;  у сувпземнпм сапбраћају су путеви,пруге,телекпмуникаципни 

системи, електришни  далекпвпди, впдпвпди, канализације, кприта река и пптпка (са и без впде) и 

прпстпр уз оих, планински гребени, и све другп щтп прпстпрнп (физишки) пбезбеђује билп какву 

везу између две ташке (услпвнп).  Правци ппстпје увек, без пбзира да ли се некп или нещтп креће у 

оихпвим захватима ( границама).  Уцртани су на картама, щемама, планпвима, прпјектима.  Вели- 

шине су  кпје ппстпје кап стална ппвезанпст пбјеката, предела, насеља, држава, кпнтинената.  Смер 

се пдређује у пквиру датпг правца.  Настаје ппшеткпм кретаоа или планираним кретаоем, уцрта- 

ним  кап вектпр.  Увек има једнпсмернп кретаое.  Примери: кпритп реке јесте правац,тпк реке јес- 

те смер;  пут јесте правац, кретаое пп оему има смер (једнпсмернп или двпсмернп);  улица јесте 

правац, кретаое пп опј јесте смер (смерпви);...  Затп би у сапбраћајнпј терминплпгији требалп кпд 

кретаоа впзила да се кпристи „ппказивачи смера“, не „ппказиваши правца“.  
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*     ИСТПРИЈА 

       Према ппщтпј дефиницији, истприја јесте наука п свакпм прпцесу развпја у даљпј или ближпј 

прпщлпсти, и у тпм кпнтексту се примеоује на сваку ппјаву у живпту прирпде и шпвешанства.  У 

ужем смислу се дефинище кап наука кпја прпушава развитак људскпг друщтва у прпщлпсти кап је- 

динствен и закпнит прпцес.  Прихватљивп је и нпвп дефинисаое  кап науке п прпщлпсти и мртви- 

ма кпје сппмиоемп.   „Птац истприје“ Херпдпт (5.в.п.н.е.) : „ Да се памти, да се не забправи“.  Мар-  

кп Тулије Цицерпн (50. г.п.н.е, римски гпвпрник, филпзпф, пплитишар) : „ Истприја је сведпк време- 

на, светлпст истине, живпт усппмена, ушитељица живпта, весник давнина“ ( Historia magistra vitae 

est – истприја је ушитељица живпта ).  Аутпри тих  и слишних  најава истприје кап  темеља  истине 

ппткрепљене  уверљивим  дпгађаоима у прпщлпсти, желели су  да дају дубпк и стабилан пснпв 

нпвпм верпваоу, кпје је требалп да увери људе у истинитпст тпга щтп се гпвпри.  Међутим, пкпл- 

нпсти у дпбима живљеоа тих људи, немерљив утицај сујетних владара и впјскпвпђа, мещаое дп- 

гађаја с легендама и митпвима, дпвели су врлп брзп оих и оихпве следбенике у стаое немпћи да 

се супрптставе  идеалистишкпм тумашеоу, уз пбавезну пристраснпст према свпјпј држави, велиша- 

ое свпјих ппредака и ппбеда, уз наглащенп пмалпважаваое свега щтп је туђе и прптивнп.  Честп 

су дпгађаје тумашили кап впљу бпгпва, јер су били убеђени да пд те впље све зависи.  Сваки  дпга- 

ђај  је бип „ппткрепљен“ верпваоем у некпг бпга и оегпву впљу, па су такп стварани ппједини ле- 

гендарни јунаци, кпји су тп ппстали уз „бпжију ппмпћ“.  Верпваое у тп јесте билп пресуднп да се 

„шиоенице“ прихвате.  Такви  ппдаци су били неппхпдни да људи „виде“ щта је стварнп билп, и кп 

је стварнп бип тај. У каснијим перипдима су пбавезнп присутне религије, кпје су упшиле ппгпднп 

„ппље“ за свпја делпваоа, пбавезнп се ппвезујући с владарима и ппредцима, да би пбезбедиле 

сигурнп делпваое.  Свест „маса“ је била сталнп скушена услед страхпва кпје су им наметали јаши, 

па су религије  тп искпристиле у пунпј мери, дпдавщи јпщ страхпва, кпји су пбезбедили и оима и 

владарима пуну  дпминацију.  Религије су настпјале да „крпје капу“ пп свпјпј мери свима, па и 

владарима, такп  щтп су битнп утицале на дпгађаје, а пдабране владаре (цареви, краљеви, и бли- 

жи шланпви фамилије), прпглащавале су за свете, па се, ппет, све свпдилп на идеалистишкп и ре- 

лигијскп тумашеое истприје.  Неки истпришари су касније стидљивп прещли на материјалистишкп 

тумашеое дпгађаја и људи. Не ппстпји без везе изрека „истприју пищу ппбедници“, щтп знаши да 

има мнпгп лагаоа, преувелишаваоа и дпдаваоа, щтп је у свим истпријским раздпбљима ппказа- 

тељ изразите пристраснпсти.  И данас  се у свету и кпд нас  „крпје ппдаци“ прпменпм друщтвенп 

пплитишких система  и „пптребама“ за нпвим ппдацима, кпјима ће се „ппткрепити“ тврдое да су 

ти нпви системи мнпгп бпљи, а стари превазиђени и ппдаци кпји су везани за оих нису вище ре- 

левантне шиоенице.  Какве су тп „нпве шиоенице“, и где су дп сада биле?  А каква је тп „пристрас- 

на истприја“, кпја је непрекиднп на снази?  Какп јпј се мпже верпвати, акп није непристрасна и 

пбјективна?              

       Неки  примери:  1/  Туђман је у „нпвпј хрватскпј истприји“ умаоип брпј жртава у лпгпру Јасенп- 

вац са 700 000 на 50 000, щтп пдгпвара савременим хрватским „виђеоима“ истприје.  Тај ппдатак 

јесте лаж, али је оима битан за ппстизаое нпвих ппена на Западу,јер им је пн пмпгућип и ппмпгап 

да имају тп щтп данас имају.  За „нпвпнасталу нацију“ Хрватске пптребни су и нпвпнастали „истп- 

ријски ппдаци“.  2/  Кпд нас је интересантнп „нпвп виђеое“ истприје пд 1941. дп данас.  Децени- 

јама су нас ушили, и ушили смп, п другпм светскпм рату на прпстприма Југпславије (НПБ), да су 
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шетници дпмаћи издајници и сарадници пкупатпра.  Пд 1990, дп данас, на „сцени“ је експанзија      

„истпришара“ кпји, уз ппмпћ интересних кругпва, успевају да „дпкажу“ да су дпмаћи издајници са- 

мп  фантазија кпмуниста, јер  су „непправданп злпстављали“ такве „патрипте“, кпји су самп желе- 

ли да защтите тп щтп је „краљевскп“, и да пмпгуће „патриптскпм краљу“ да се једнпм врати на 

престп, кпји му „пд бпга“ припада.  Данас  није  дпбрп све щтп су радили кпмунисти, ппсебнп щтп 

су пдузимали деп импвине бпгатаща и паразити, зеленаща и гуликпжа сирпмащних, да би нарпд, 

ппсле свих злпдела пкупатпра и дпмаћих издајника мпгап нпрмалнп да живи, па оихпвим пптпм- 

цима враћају све щтп је пдузетп, и тиме „дпказују“ кпликп је „дпбрим“ људима зла  нанеп „кпму-

нистишки режим“.  Према тпј динамици „нпвих  шиоеница“, велика су настпјаоа да се ти „дпбри 

људи“ рехабилитују, а све вище злпдела се приписују кпмунистима;  да се неки пд тих „дпбрих љу- 

ди“ прпгласи за „птачбинскпг херпја“, јер је дап „немерљив дппринпс“ за пшуваое текпвина Кра- 

љевине Југпславије, патриптизма, ппщтеоа и јунащтва избеглпг краља, али без „уплитаоа“ у бпр-

бу  за пшуваое и пслпбађаое птачбине пд пкупатпра. 3/  „Титпвп време“ је ппсталп „непристпјнп“ 

за ппмиоаое, јер је према „нпвпистпријским ппдацима“ Титп бип„ванземаљац“,„убашен щпијун“,  

„преварант“, „мрзитељ Србa”, „намещтеник владара из сенке“ ...  4/  Ппшеткпм 1990-тих, на улица- 

ма Бепграда  пкупљени грађани  су дпвикивали „црвена бандп“ бпрцима НПБ-а и оихпвим прија- 

тељима, нарпду кпји их је ппдржавап, и такп занесенп и инструментализпванп вишући забправили, 

или их није тп интереспвалп, да је црвена бија – бпја живпта, крви, радпсти, најлепщег цвећа,ХРИ- 

ШЋАНСТВА, щтп знаши да су и ти викаши били црвена банда, акп су уппщте били хрищћани, кап и 

оихпве впђе, прганизатпри и хущкаши, кпји су се редпвнп виђали кап „хрищћани“ у црквама и ма- 

настирима, мплили се Бпгу у име „свпг хрищћанства“ и такп цинишнп  и лицемернп щепурили и 

щепуре се кап твпрци „нпве истприје“;  5/  Ппдсетимп се стиха химне „Хеј Слпвени“ – „Прпклет 

бип издајица свпје дпмпвине“.  Нпвпкпмппнпваним „патриптима“, пплитишарима и „истпришари- 

ма“ сметап је тај стих, јер је реметип већ урађен сценарип  рущеоа „црвених“, из два разлпга:  а/ 

Реш „издајица“ није пдгпварала „стварнпсти“.  Мпрала је да буде пдбашена пп сваку цену, какп би 

оихпви претхпдници, „идпли“ и „рпдпљуби“, били приказани у щтп лепщем „патриптскпм“ свет- 

лу.  У еуфприји нараслпг „патриптизма“ тежилп се за пптпуним прекидаоем веза с билп каквим 

симбплима „прпщлпсти“, мислећи на кпмунисте, па су задрли у јпщ дубљу прпщлпст где су нащ- 

ли  химну „Бпже правде“, кпјпм се велиша самп Српски нарпд, кап да других нарпда нема у Срби- 

ји;  грб са симбплима краља и двпглавим дегенерисаним прлпм (да ли је икп пд оих ппжелеп да 

му се рпди двпглавп дете кап симбпл ппрпдице ?), щтп им се шинилп, па и прихваћенп , кап „прик- 

ладније“ пд црвене звезде петпкраке;  б/  Реш „дпмпвина“ су хтели да пдбаце кап  „непатриптску“, 

јер су тврдили да је тп самп хрватски израз  пд реши „дпм“.   У  Русији и државама где се гпвпри 

руски, реш „дпм“ знаши кућа.  Пдмах је „Дпм впјске Југпславије“ преименпван у „Централни клуб 

впјске Југпславије“, без пбзира щтп тада и сада ппстпји „Руски дпм“ у Бепграду. Није ми ппзнатп 

да ли су ппкущали да нагпвпре и Русију да прпмени тај назив.  Забправилп се,или је тп каракте- 

ристика неписменпсти тих „рпдпљуба“ и „патрипта“, да се и раније и сада у српскпм језику гпвпри 

„дпмаћин“,“дпмаћица“,“дпмаћинствп“,“дпмаће васпитаое“,“дпмаћи задатак“,“дпмаћи прпиз- 

впд“, а да се у хрватскпм језику каже „кућаник“,“кућаница“,“кућанствп“,“кућанскп“.   И у химни 

„Бпже правде“, кпју су исти ти усвпјили, пище: „Благпслпви Србу селп, ппље, оиве, град и дпм!“.   

Туђман  јесте бип лажпв, и има мнпгпбрпјне следбенике, али ппстпје и у Србији такви лажпви, и 

имају  мнпгпбрпјне следбенике.   „ Пп шумама и гпрама  наше земље пппнпсне ...“.                 
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*    ДА ЛИ СИЛАЗИМП НА СЛЕДЕЋПЈ СТАНИЦИ ИЛИ НА СЛЕДЕЋУ СТАНИЦУ?  

      Углавнпм се гпвпри:  Да ли силазите на следећпј станици?,  Силазим на следећпј станици. Тп би 

пдгпваралп:  Авипн слеће на писти;  силазим у ппдруму;  силазим на перпну;  силазим на мпсту; да  

ли авипн слеће на писти?;  да ли силазите у ппдруму?;  да ли улазите у впди?;  улазим у впди; став-  

љам нпж на стплу;  седам на стплици;  улазим у щуми; улазим у спби;  улазим у аутпабусу;  улазим 

у кплима;  излазим на стази;  дплазим у щкпли; ...    ТРЕБА:   Да ли силазите на следећу станицу?  

Силазим на следећу станицу;  авипн слеће на писту;  силазим у ппдрум;  силазим на перпн;  

силазим на мпст;  да ли авипн слеће на писту?  да ли силазите у ппдрум?   да ли улазите у впду?  

улазим у впду;  стављам нпж на стп;  седам на стплицу; улазим у шуму; улазим  у спбу;  улазим у 

аутпбус;  улазим у кпла;  излазим на стазу;  дплазим у шкплу;  ...   Кпристи  се  АКУЗАТИВ ( четвр- 

ти падеж).  

*    ДА ЛИ РАДИМП КПД КУЋЕ ИЛИ У КУЋИ?  

      Углавнпм се гпвпри:   Да ли си кпд куће?  кпд куће сам;  урадите задатак кпд куће;  бићу кпд 

куће.  Тп би пдгпваралп:  Да ли си кпд стана?  кпд стана сам;  урадите задатак кпд стана;  бићу кпд 

стана;  кпд бипскппа сам, гледам филм;  кпд ппзприщта сам, гледам представу; ...     ТРЕБА:  Да ли 

си у кући?  у кући сам;  урадите задатак у кући;  бићу у кући;  у стану сам;  урадите задатак у ста- 

ну;  бићу у стану;  у бипскппу сам, гледам филм;  у ппзпришту сам, гледам представу; ...          

      Предлпг  кпд  знаши  ппред, уз:  предлпг  у  знаши  унутра.        

*    ЗВЕЗДА ПЕТПКРАКА – СИМБПЛ ЧПВЕКА       

      Мпрска звезда јесте прирпднп ппстпјећи прганизам, с пет једнаких кракпва.  Јесте прирпдна, 

мпрска нужнпст ппстпјаоа.  Неизмеоива је у ппстпјаоу.  Оену прпјекцију у људскпм свету шпвек 

је узеп кап свпј симбпл сигурнпг ппстпјаоа и трајнпг ппстанка. Симбпл није измищљен, па ствпрен, 

већ је свпјим ппстпјаоем стварнпг, ппстап надахнуће у пствареоу шпвекпве мащте п сигурнпм и ја- 

кпм.  Када шпвек стпји усправнп, ращирених нпгу вище пд щирине рамена, ращирених руку бпшнп 

впдправнп, ппдсећа на мпрску звезду, с неједнаким кракпвима, али у пет смерпва кап пна.  Ппла- 

зећи пд тпга, шпвек је желеп да ствпри симбпл кпји ће да пбједиоује све тп.  Ствприп је звезду пе- 

тпкраку, где глава дпдирује врх гпроег крака, щаке дпдирују врхпвe бпшних кракпва, стппала дп- 

дирују врхпве дпоих кракпва.  Такп је дпбијен симбпл кпји је вредан ппстпјаоа и симбплисаоа 

шпвека.   У таквпм свпм ппстпјаоу, јесте сигурнп прикладнији симбпл здравпг, нпрмалнпг и трајнпг 

у пднпсу на ненпрмалнпг, дегенерисанпг, неприрпднпг и бплеснпг двпглавпг прла. 

*    КРСТ – СИМБПЛ ЧПВЕКПВПГ СТРАДАОА  

      Усправан стуб, кплац, с пппрешнпм гредпм, на кпји мпже да се нещтп ппстави, пбеси или разап- 

не.  Кап симбпл се налази у древним цивилизацијама (Кина, Египат, Средоа и Јужна Америка...), 

пре стп хиљада гпдина.  Ппјављује се кпд Келта, на прпнађеним предметина. Симбпл је уппредп с 

тпшкпм, кругпм и квадратпм.  Углавнпм је ппзнат и везан за страдаое шпвека, на кпји су били раза- 

пиоани псуђени за злп, па и невини.  Римљани су разапели гладијатпре и рпбпве(73-71.г.п.н.е.). 


