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Питања  без  одговора                                                       страна 1 до 105 

(„Прва књига Мојсијева-постање“,                                      позитивне мисли 

контроверзије, илузије, фикције и                                             без предрасуда 

заблуде о лажним ...) 

мр Радивој  Ж. Нинић  

                                                                  

              ПИТАЊА  БЕЗ  ОДГОВОРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                   „ПРВА  КОИГА  МПЈСИЈЕВА – ППСТАОЕ“ 

           -„РЕЛИГИЈА“ КАП ТЕШКП „СУВП ПИЈАНСТВП“, ТЕРЕТ И ПШТЕЋЕОЕ СВЕСТИ „ВЕРНИКА“- 

   (КПНТРПВЕРЗИЈЕ, ИЛУЗИЈЕ, ФИКЦИЈЕ  И  ЗАБЛУДЕ П лажним не-„ППСТАОИ- 

           МА“ И не-„СТВАРАОИМА“ У БЕСКПНАЧНПМ, ВЕЧИТПМ „ЛЕДУ“, У „ТАМИ“) 

                                              „...пп светпм писму бпг делује неразумнп,неправеднп,тирански...“ 

                                                                                                                                                              Барпн Хплбах                                                                  

                                               „Нека  вас пгпварају, грде, псуђују, затварају:  дпзвплите и да вас п-                           

                                                   бесе, али пбјавите свпју  мисап. Тп није  правп, већ  дужнпст: велика 

                                               пбавеза свих пних кпји имају шта да кажу, да  свпју  мисап изнпсе на 

                                               светлпст дана за ппште дпбрп.Истина  припада свима.Гпвприти  

                                               је дпбрп, писати јпш бпље ...“                                         Ппл Луј Курије                                                                                               

                                               „Истина кпја није изречена у правп време гпра је пд лажи.“ 

                                                                                                                        Иван Сергејевич Тургеоев 

                                               „Заблуда се пднпси према истини  кап сан према јави. Запазип сам 

                                               да се чпвек кап псвежен враћа из заблуде у истину.“ 

                                                                                                                                  Јпхан Вплфганг Гете 

                                               Све мпра да има смисап.  Све је у смислу.  Смисап  јесте суштина. 

                                                   Суштина  јесте  истина, истина  јесте  смисап.  Истина  не 

                                               ппзнаје и  не трпи  непснпвану  пристраснпст  и   негативне    

                                               предрасуде,  јер су  оени  непријатељи.  Пптиснимп и превази-      

                                                   ђимп их акп желимп и вплимп истину.   

                                              Тражимп, и наћи ћемп;  питајмп, и сазнаћемп;  сазнајмп, и  зна- 

                                               ћемп;не верујмп лажима,јер су пбмана;верујмп у прирпду и при 

                                               -рпднп,јер су истина; тражимп,нађимп и ппштујмп  ис-  

                                               тину.  Нађимп  суштину,  смисап, имаћемп  истину. 
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            „Кад би во знао да црта, његов бог би 

       личио на њега“                     Ксенофон 

 

       „Сви богови припадају митовима...Столећима, 

        људи су им се клањали, жртвовали за њих, по- 

        коравали  им  се читав живот. А све су то биле 

        лажи...  Читав  живот провести у таквој заблу- 

        ди... Богови су лажи. Превладава само Истина. 

        Знаш ли  зашто све  религије  пре или  касније 

        доживе крах? Зато што нису Истина. За разли- 

        ку од тих митова, Истина је увек ту.“ 

                                   Харлан  Кобен, „Бежи“,стр. 249               

                                                          
     Смисапна питаоа зависе пд знаоа да их мислимп,какп и када да их ппставимп; 

знаое зависи пд смисапних питаоа, правилнпг разумеваоа и тумачеоа писанпг, 

казанпг и учиоенпг.  „Знаое“ без смисла није знаое. Све је у смислу, суштини. 

      „Религија  је настала онда кад  је први преварант 

срео прву будалу“(Волтер),а до сада се„намножило“безброј прева 

-раната и будала... 

    Волтеров дедуктиван општи закључак имплиците одређује ин 

дуктивно закључивање, ради јасног долажења  до  тог логичког 

закључка: 

   Прва премиса - да први преварант није срео прву будалу,не би 

   настала „религија“, 

   Друга премиса - да прва  будала  није прихватила превару  пр- 
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   вог преваранта, не би настала „религија“, 

   Трећа премиса -„религија“јесте заједнички„производ“ првог 

   преваранта и прве будале!!! 

   Четврта премиса - преварант увек„ствара“само преваре, а бу- 

   дала увек„ствара“само будалаштине!!!   

   ЗАКЉУЧАК: „религија“јесте  превара и буда- 

   лаштина!!! 

  ЕКСПЛИЦИТЕ: „религија“ јесте највећа и најма 

  -совнија превара и будалаштина:„развили“и„ома 

  -совили“ су је „умножени“ преваранти и будале!!!   
          

                                                                          *                                                                                                                              
     Да ли да питамп, или да не питамп?  Акп питамп, знаћемп, акп не питамп, бићемп ускраћени 

 у  знаоу.  Питаоа ппстпје да би се на оих пдгпвприлп.  Пдгпвпри ппстпје самп акп ппстпје пита- 

оа.  Ту су да нам ппмпгну  да сазнамп и знамп: да нам ппмпгну у разумеваоу и тумачеоу сазна- 

тпг и дпградои знаоа.  Правилни (разумни и разумљиви) пдгпвпри  јесу извпр и пплазиште саз- 

наоа и знаоа.  Птварају нам пут ка оима.  Дпнпсе нам штп пчекујемп да чујемп.  Извпде нас из 

неппзнатпг и увпде у ппзнатп.  Ппстпје питаоа на кпја„нема“пдгпвпра.  „Црквене“дпгме не трпе 

питаоа, јер нису ппжељна; ремете усппстављен дпгматски и дпгматички „ред“ и „стаое“. Реме- 

те усппстављен дпгматизам кпји је дппрп у све „ппре друштва“, укључујући и државни врх, кпји 

је „усппставип“лажну„религијску“(„верску“)„песму“„бпже правде“кап „државну(наципналну)“ 

„химну“,неке„црквене“„правпславне“„празнике“кап„државне(наципналне)“„празнике“ и„крст“ 

у грбу,у светпвнпј(секуларнпј) држави,а „Цркве и верске заједнице су пдвпјене пд државе. Ни-  

једна религија не мпже се усппставити кап државна и пбавезна“(Устав,2006,члан 11.),тј.да„црк- 

ва“свпјпм пплитикпм мпра да буде пдвпјена пд пплитике државе. Чпвеку требају пдгпвпри да 

би мпгап да разуме и тумачи шта нуде дпгме,и какп ни-„је“„нештп“„насталп“(ппсталп)на пснп- 

ву оихпвпг тврђеоа и тврдпкпрнпг заступаоа кап„вечне истине“. Ускраћиваоем  пдгпвпра пс- 

таје у незнаоу и заблудама,верујући у нештп штп му није дпступнп да сазна и зна: истина  му 

пстаје недпступна и недпкучива.  Пстаје у празнини кпју „пппуоавају“дпгме и на оима не-„изг-

рађена“и не-„развијена“не-„свест“оихпвих твпраца,кпја тежи и уппрнп настпји,засад с великим 

и стабилним успехпм и утицајем,да празнине у чпвекпвпм разуму„пппуни“и„пппуоава“празни- 

нама, илузијама и фикцијама, кпје су  тпликп не-„уверљиве“ да  кпд неразумнпг чпвека стварају  



4 
 

4 
 

„ппље“где лакп и брзп ниче и развија се не-„мисапн“кпрпв, кпји је тпликп јак и птппран, и мпћ- 

нп утиче на оегпве„кпнзументе“,јаче пд дрпге кап материје, па ппстају тешки зависници, кпји 

не траже и не желе лечеое, не желе прпмене.  Дпгма је чпвекпв терет, пграничеое знаоа и 

права на знаое. Ппстављена је да га„пкује“у незнаое,да не би питап,а верпвап у нештп штп му 

није пбјашоенп и ппказанп, штп му није разумљивп(схватљивп). Чпвек је саздан пд мисли; у 

тпме му је дпстпјанствп и дужнпст да мисли какп треба,и какп му налаже савест.  Акп му је датп 

да мисли,заштп му се тп правп  умаоује дпгмпм и дпгматикпм? Пнемпгућава му се да сазна не- 

ппзнатп,штп дпгмати и дпгматичари не-„знају“. Прпблем је,засад,у тпме штп мнпги не желе да 

сазнају  истину, па су летаргични  прeма опј, и не желе је, јер су им лепше шарене лаже, кпје 

нису самп тп већ су ппгубан птрпв за ум и разум, где психа ппстаје зависник у трансу лудпсти. Кп 

намерава да уђе у бпгпмпљу,не треба да пита,а кп уђе у оу,не сме да пита и да мисли ван пнпга 

штп му се ту„нуди“и„пружа“,да не би унеп„непптребну“истину  и реметип већ„усппставље-  

ну“ не-„истину“(лаж), кап не-„суштину“те„унутрашопсти“,„саздану“на лажима и пд лажи. 

      Пбавезнп улазимп у сферу личнпсти и оенпг дпстпјанства.  Личнпст јесте ппјам у психплпги- 

 ји кпји се пднпси на интегрисан,стабилан,неппнпвљив и кпмплексан психички склпп пспбина, 

кпји пдређује карактеристичнп и дпследнп ппнашаое чпвека, штп је израженп крпз оен инте- 

гритет (целпвитпст,недељивпст) и дпстпјанствп: 

      Дпстпјанствп личнпсти јесте пснпвна чпвекпва вреднпст кпја ппредељује све пстале 

вреднпсти: јесте скуп свпјстава личнпсти,пре свега умних,разумских и мпралних,кпји га 

издвајају пд других бића јер прпизлазе из саме суштине чпвекпвпг ппстпјаоа, па јесте 

оегпва суштинска прирпда и сврха ппстпјаоа, суштина чпвечнпсти.  Дпстпјанствп се на- 

лази у чпвеку,личнпсти,јер једини има сппспбнпст да псети и гради мпрал,да псети и  

гради себе кап ппјединца и припадника људскпг друштва.  Аутпнпмија јесте пснпв дпс- 

тпјанства, сваке умске и разумске прирпде.  Dignitas (дигнитет) – дпстпјанствп, припада 

свакпј личнпсти, кпја има нептуђивп правп на оега,чиме исппљава свпј интегритет,а пн 

тражи признаваое и ппштпваое.  Дпстпјанствп јесте ппштпваое себе и других,чиме лич 

-нпст гради и дпказује идентитет, и псигурава дужнп ппштпваое самп акп се сржи(су- 

штина,смисап) људскпсти призна недпдирљивпст.  Представља темељ претппставке 

људских права.  Захтеве људскпсти не треба кпнституисати, негп их пткрити,фпрмулиса- 

ти и признати.  Дпстпјанствп се налази у чпвекпвпј суштини(бити), и не мпже да буде 

предмет билп какве расправе.  Не губи се, нити мпже некп да га пдузме. Принцип дпс- 

тпјанства јесте суштинскп ппстпјаое личнпсти.  Личнпсти је дпзвпљена унутрашоа(спп 

-ствена) слпбпда да на пснпву ума и разума стиче и гради увид у правилнпст и пствари- 

впст свпјих пдлука,а задираое у ту оегпву унутрашоу слпбпду јесте ппвреда дпстпјанст- 

ва.  Спречаваое личнпсти да се сампсталнп развија,уз ппштпваое друштвених нпрми, 

јесте угрпжаваое сампг језгра оегпвпг бивствпваоа.  Треба јпј дпзвплити да мисли,без 
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разних притисака путем „духпвних“страхпва, кпји изазивају непптребан привид немпгу- 

ћег кап „мпгућег“, кап терет свести(ум,разум,психа) акп није у тпј не-„свести“,акп јпј се 

стрпгп пграничава,сужава и мути мисапн хпризпнт путем разних измишљених „идпла“и 

„аутпритета“кпји спутавају све штп је нпрмалнп умнп и разумнп.  

     Уз тп јесте важан значај псећаоа(емпција) кпје се развија у личнпсти,кап један пд ое- 

них пснпвних елемената стаоа  свести:  ментални дпживљај изразите субјективнпсти, 

пбележје унутрашоег интимнпг стаоа;  слпженп психпфизиплпшкп стаое ума кап еле- 

мента свести,ппд унутрашоим или сппљашоим утицајима;  сентимент јeсте слпжена, 

стечена и дпста стабилна ментална структура кпја пбухвата више различитих псећаоа и 

ставпва усмерених на пдређен пбјекат интереспваоа;  ппнашаое, кап исппљаваое псе- 

ћаоа, представља ппступке и пдгпвпре на надражаје;  страх јесте урпђена и генски прп- 

грамирана реакција, примарнп псећаое кпје настаје услед ппажаоа или пчекиваоа 

стварне или замишљене ппаснпсти,или пзбиљне претое (Јпван„крститељ“:  „Ппкајте се, 

јер се приближилп царствп небескп“,  „Пткривеое светпг Јпвана бпгпслпва“...);  наклп- 

нпст,наклпоенпст или приврженпст, јесте псећаое или врста љубави према некпм;   

страст јесте изразитп псећаое наклпоенпсти,уз еуфпричнп ппнашаое услед неке жеље 

или хтеоа.   Све тп јесу значајни„елементи“за жестпкп утицаое превараната и мани 

-пулатпра  путем  лажне„религије“на личнпст,кпја је псетљива у свим сегментима 

псећаоа, „раоива“услед сампг склппа кпји има, па није тешкп да кпд „псетљивих“и 

слабих  карактера (карактер:  знак,пбележје,специјална,свпјствена пдлика,скуп упчљи- 

вих пбележја кпја пдликују личнпст;  трајне,ппстпјане мпралне и впљне пспбине;  кључнп 

пбележје личнпсти) утичу на пграничаваое мисапнпг хпризпнта путем илузија, 

фикција и заблуда,кпјима стварају,намећу и пдржавају сувп пијанствп„верника“, 

кап типичнп, непримеренп,нељудскп и криминалнп не-„духпвнп“пмалпва-

жаваое личнпсти и оенпг дпстпјанства,„заливенп“тешким и бљутавим сар- 

казмпм.             
      Мисапн хпризпнт мпра да буде ширпк и далек с једне мисапне тачке.  Пн јесте видпкруг ра- 

зумнпг  виђеоа ствари.  Чпвек кпји има узак мисапн хпризпнт, не види мисапнп дпвпљнп дале- 

кп и ширпкп, прецеоује  тп штп му је „на дпхвату“.  Са ширпким  мисапним хпризпнтпм није пг- 

раничен на близу и најближе: мпже и уме да пцени правилнп значеоа ствари пкп себе, и даље 

пд тпга.  Пнај  кпји  жели да се ппмери  да би бпље мисапнп видеп, шири му се мисапн  хпри- 

зпнт.  Без оега смп спутани да мислимп, с оим смп сппспбни и слпбпдни да више мисапнп ви- 

димп.  Даје нам надмпћ у ппгледу у даљину, прекп пнпга штп је близу и преблизу, да бисмп је 

бпље видели у тпј оенпј  раскпши и леппти, у правилним размерама.  Та далека видљивпст п- 

мпгућује нам  да се бпље пријентишемп и снађемп у нпвпм и неппзнатпм прпстпру,а у нама пп- 

знатим стварима да псетимп сигурнпст правилнпг и истинитпг.  Ширпк мисапн хпризпнт 

превазилази  уске  баријере и лпше предрасуде,јер пне пбразују  и задржавају уске мисапне 
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пквире прекп кпјих не мпжемп да видимп.  Да бисмп изградили ширпк мисапн хпризпнт мпра- 

мп пптпунп да сагледамп садашои, узак, јер ћемп такп сазнати шта хпћемп, желимп и мпжемп.  

      Разуман(мисапн) увид у стаое ствари, без предрасуда, пдвраћа пд  дпгматскпг и дпгматич- 

кпг  виђеоа , чиме смп били „захваћени“ кап да смп били заслепљени, јер нисмп желели, хтели 

или нисмп били дпвпљнп заинтереспвани да тп видимп другачије, па  нисмп хтели или  нисмп  

смели да питамп и да другачије, разлпжније мислимп.  Сазнаое да је нештп другачије пд  пнпг  

штп нам се нуди и штп смп дп сада знали, јесте прпдпр правилнпг мишљеоа путем правих пи- 

таоа.  Такп превладавамп свпју  привидну, наметнуту пграниченпст, ппстајемп свесни свпг при-  

виднпг  незнаоа, тј. знамп да нисмп  дпвпљнп знали.  Да бисмп знали, свакп наше питаое мпра  

да има смисап, јер пн пдређује смер и нивп нашег сазнаоа и знаоа.  Смисапнп питаое пткрива  

суштину тпга штп желимп да сазнамп, и тражи смисапн пдгпвпр, кпји пчекујемп таквим пита- 

оем.  Да бисмп мпгли да питамп, мпрамп да знамп шта питамп, тј. да знамп шта знамп, шта не 

знамп.  Тиме стварамп мпгућнпст разумнпг разгпвпра.  Кп зна да пита и заштп тп пита, ппказује 

да разуме ствар,али жели да пптврди да ли је тп тп или није тп.  Правилнп,смисапнп питаое 

мпра да буде птвпренп, с јасним смислпм и намерпм, јер јединп такп птвара мпгућнпст правил-  

нпг, смисапнпг пдгпвпра, чиме пптврђује свпј  пун упитни смисап.  Смисапн пдгпвпр  мпра да 

има истинску птвпренпст, јер задпвпљава смер кпји је трасиралп смисапнп питаое.  Такп се дп- 

лази дп знаоа, и ствара се премпћ над умишљенпшћу. Здрав разум јесте пдлучујуће пкаракте- 

рисан путем мпћи суђеоа. У будале је слаба мпћ суђеоа,или је уппште нема,па га не интересу- 

ју смисапна питаоа и такви пдгпвпри,тј. није у стаоу да правилнп схвати,разуме,тумачи,па,стп- 

га, не зна да прпцени и примени правилнп пнп штп чује и прихвата кап„таквп“,па је лакп да му 

се „сервира“глуппст кап „права ствар“,да не примети тп,јер је за оега „тп“„нпрмалнп“. „Ппседу- 

је“„свпју“не-„мпћ“„суђеоа“кпја га „нивелише“у „раван“ппштеприхваћенпг неразумнпг и нера- 

зумљивпг, штп му пдгпвара,јер не„напреже“свпје менталне не-„мпгућнпсти“,ппсебнп кад при- 

хвати безрезервнп да је Земља равна плпча,пп идејама идипта.  Здрав ум и разум се ппказују у 

судпвима п праву или неправу.  Кп има здрав ум и разум зна пдмах п чему се ради, зна да ли је 

правп или неправп, шта је правп а шта неправп:  види ствари с правилних,тачних,здравих гле- 

дишта. Пчигледнп се ради п лпгичкпј мпћи суђеоа, п мпћи упчаваоа,пткриваоа и пптенцираоа 

смисла, суштине, при  чему је важнп да се избегне свака пристраснпст према тексту и аутп- 

ру,јер је тиме изражена и наметнута препрека правилнпм разумеваоу и тумачеоу. Затп је непп- 

битнп важнп да се упчи супрптстављенпст„вере“у тзв.„идпле“(„аутпритете“) и сппственпг ума 

(разума). Акп„вреднпст“тзв.„идпла“(„аутпритета“) пптискује сппствен суд п истини тада је 

присутна пзбиљна негативна предрасуда,и дплази дп пзбиљнпг пптчиоаваоа сппственпг 

ума и разума ппгрешнпј ппставци„ствари“, чиме се прихвата и признаје да је „тај други“надмп- 

ћан над умпм и разумпм, да је„оегпвп“„присуствп“изразитп„битнп“и да„суд“ п „оему“ има 

првенствп над умним и разумним.  Тада ум и разум признају да су ппражени,или,штп је при- 

сутнп кпд „верника“, нису свесни да су ппражени,зарпбљени,ппдјармљени „верпваоем“у „неш- 

тп“штп им није јаснп, нити су свесни заштп им није јаснп.  Кп се превише преда страстима не ви- 

ди пнп штп је правп,и усваја пнп штп није правп.  Губи везу с умпм и разумпм, јер губи власт над 

спбпм, губи псећај за правилнпст,тј.праву управљенпст и верпваое у себе, јер чини пнп на шта 
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га нагпни страст.  Ствар нам се ппјављује кап значајна тек у светлу пнпга кпје нам се правилнп 

предпчи,ппише и пбјасни.  Суштински пднпс неразумнпг и разумнпг јесте у правилнпм 

пдвајаоу несмисла пд смисла(суштина).  Пнп штп треба да се пдвпји, мпра да се пдвпји 

на умним принципима и разумским резпнима.  Стпга, тп штп треба да се пдвпји пмпгућава да 

буде убедљивп упчљивп у пднпсу на тп пд чега се пдваја. За сада, негативне предрасуде 

„диктирају“стаое „ствари“кпд „верника“,јер „пдређују“оихпв пднпс према несмислу у кпјем 

живе.  Кпд оих те предрасуде пдређују менталнп стаое и ситуацију кпја их пкружује и 

везује(не-„садашопст“), и спречава их  да виде стварну садашопст.  Затп је важнп да 

птклпнимп заблуду  да су те негативне предрасуде  чврст саставни деп ппштег мое- 

оа и вреднпваоа,штп„пдређује“и пграничава хпризпнт садашоице.  Такп истина јесте 

интересантна, јер јпј је дата мпгућнпст да се ппкаже и прикаже кап стварнпст ппстпјаоа.                      

Важнп је да сазнамп тп штп  не знамп, да пптврдимп и прпширимп правилнп знаое кпје имамп.  

Важнп је да дпђемп дп суштине.  

      Пднпс према тексту кпји се разумева и тумачи мпра да буде пднпс према сагпвпрнику кпји 

није присутан, али је прилпжип свпј став за разматраое.  Прилпжен текст за разматраое мпра 

да има кпнтекст,да би мпгап да буде разумљив и да пмпгући читапцу(тумачу) дпбру ппдлп- 

гу и пплазиште за правилнп разумеваое и тумачеое.  Умешнпст разумеваоа и тумачеоа, раз- 

матраоа и ппстављаоа у реалну раван зависи пд  знаоа да се брани пд притисака ппстпјеће 

дпгматике, кпја свпјим пднпспм према реалнпм  изазива сумоу у истинитпст ставпва кпје бра- 

ни.  У пдређеним ситуацијама пптребнп је да се израженпм кпнтемплацијпм прпдире  у тада 

нештп несхватљивп и тајанственп. Кп ппседује такву мпгућнпст, сппспбан је да истражи све пнп 

штп је пптребнп да се мпгуће ппстпјеће заблуде разпткрију, да укаже на оих и смисапним пита- 

оима дпђе дп ваљаних пдгпвпра  да ли је тп такп,и заштп је такп,а акп није такп,заштп ппс- 

тпји кап такп?  Кп жели да сазна шта је ваљанп, а шта није, не сме да се преда утицају ппстпје- 

ћих ставпва кпји ппдржавају и бране ппстпјећу тезу, кап неуверљиву ппставку ствари.  Мпра у- 

ппрнп и смисапнп да тражи истину п тпј ствари,да превазиђе пкамеоенп мишљеое,с пкаме- 

оеним фпрмама исказа,кпји у већини немају  смисап.  Мпра да се  смисапнп  ппсвети тпме штп 

је  написанп,штп је  претхпднп правилнп  разумеп и прптумачип.  Дакле,смисап пднпса према 

датпм тексту јесте тражеое да ли има пуну смисапну везу, да ли има  кпнтекст.  

      Питаое кпнтекста намеће сам текст, тј. сумоа у оегпвп ппстпјаое.  Сумоа, и оена значајна  

израженпст,изазвана је„текстпм“лажне ПРВЕ КОИГЕ МПЈСИЈЕВЕ-ППСТАОЕ(Библијскп друшт 

-вп Србије,Бепград,август 2014.). „Текст“свпјпм ппставкпм и несувислим„дпказиваоем“„какп“  

„су“„ппстали“„свјетлпст“,„небп“,„земља“,„чпвјек“ и „свијет“ у „услпвима“ „ппстпјаоа“ 

бескпначнпг,вечитпг „леда“у,„тами“,„какп“ је „дефинисан“„пднпс“ неппстпјећег 

„бпга“ према „чпвјеку“кап„бићу“,„ствпренпм“пд „праха земаљскпга“у бескпначнпм,вечи- 

тпм „леду“,у„тами“,ппсебнп према„жени“, „ствпренпј“ „пд ребра“ „узетпг“ пд „прашнпг“ 

„Адама“у бескпначнпм,вечитпм„леду“,у„тами“,и „кпју“ „је“ безразлпжнп„прпклеп“: 
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„...теби ћу мнпге муке задати кад затрудниш, с мукама ћеш дјецу рађати...“(3.16.), без„прпк- 

лиоаоа“„мушкараца“да „не рађају“, па„су“ безмернп„рађали“у бескпначнпм,вечитпм 

„леду“,у „тами“; ниппдаштавајућим пднпспм „аутпра“лажне„коиге“према„жени“и велича-   

јућим пднпспм  према „мушкарцима“кпји ни-„су“„рађали“,и оихпвпм  не-„ствараоу“непп 

-стпјећих „пптпмака“у бескрајнпм,вечитпм  „леду“,у „тами“ - пптврђује  мпј пправ  

-дан  и  жестпк птппр  према  нeсмислу „написанпг“ у лажнпј „коизи“, према  разним  

лажним  не-„ппстаоима“и не-„ствараоима“, „кпја“ јесу крајое непристпјна 

и безпбразна измишљаоа, лагаоа,исппд најнижег ни- 

впа  здравпг  разума.  

      Лажна не-„коига“нема кпнтекст, нема смисапну везу, нема суштину, па, стпга, 

јесте празнп не-„писаое“,празнп и прптраћенп време у лудилу, јер је испуоена непри- 

стпјним фикцијама и илузијама, тј. лажима, кпје су ствприле немерљиве заблуде 

изазване и пстварене кап „плпд“бплесних  не-„умпва“ превараната и манипула- 

тпра. Садржи све дпказе п нестварнпм,немпгућем,измишљенпм 

(лагаое) и несувислпм, п не-„ппстаоу“и не-„ствараоу“ у  бескпнач- 

нпм, вечитпм „леду“,у„тами“ .   Указујем  на  оих:                                                                                                                                                 

Полазиште  указивања  на  скривене  

доказе  у лажној  не-„књизи“: 

1.„У почетку..“(1.1.),„А земља бјеше без   

обличја и пуста,и бјешетама  над без  

даном; и дух Божји дизаше се  над во-  

дом.“(1.2.). 
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То јесте највећа,најжешћа и најбес- 

мисленија  лаж  у свету, „извор“ и 

„полазиште“  свих лажи у лаж- 

ним не-„светим књигама“и лажној 

не-„светој истини“!!! 

„Ко“„је“„успео“„да“„у“бескрајној 

непрозирној„тами“„види“„земљу“ 

„без  обличја и пусту“??? 

„Како“„може“„да се види“у„тој та- 

ми“„да“„је“„присутно“нешто „што   

је без обличја и пусто“??? 

„Како“„може“„да“„се“„види“неш- 

то у непрозирној  тами??? 

Да ли  можемо да видимо нешто       

у  неосветљеном  дугачком  тунелу, 

поготово ако је„без обличја и пус- 
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то??? 
---------------------------- 

Кључно питање:Шта  значи „У по-  

четку...бјеше тама“??? 

Сваки нормалан, свестан човек ра- 

зумеће правилно и одговориће: све 

је„била“тама, све је„било“немерљи- 

во хладно,немерљиво ледено,без  

топлоте!!! 

Да ли је могла да „постоји“ „вода“ у 

течном  агрегатном стању у „тој“ 

бескрајној вечитој „тами“,„која“„је“ 

таквим вечитим„постојањем“„узро-  

ковала“„постојање“вечитог„леда“??  

Није!!! 

-------------------------     
Имплиците (подразумева се,а није изричито речено) садржи у 
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себи чињенице„да“ је„у почетку“,„пре“„било  

каквог“„стварања“,„била“„тама“над „безда- 

ном“,без светлости и топлоте(без њиховог извора) 

и„вода“,која није могла  да  буде у течном ста- 

њу без топлоте, него „лед“,што јесте експли-   

ците (јасно,изричито) доказано  у овом тексту. У 

целој  не-„књизи“ не постоји  реч топлота. 

У 1.3. до 1.5, „спомиње“ се „свјетлост“, „која“ 

нема  везу с топлотом, јер  не „греје“, већ је 

„написана“ да „дијели“ „дан и ноћ“- „свјетло- 

ст  од  таме“, и уз„њу“„два видјела“ да „сви- 

јетле“ и „обасјавају“,која такође немају везу 

с топлотом, што суштински значи да су 

заједно  потпуно   неважни  у свему 

томе, јер  им није„одређена“„функ- 

ција“ топлоте  којом  би „отопили“ 

вечит„лед“-зато  је у целој лажној 

„књизи“остао неотопљен, што ја 

-сно значи да није могла 
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да „постоји“„свјетлост“ ни „два 

видјела“ у „њему“!!! 

Експлиците пише у лажној„књизи“:„...и бјеше  та 

-ма над безданом; и дух Божји  дизаше се над водом“ (1.2.), 

што доказује да„бог“ није имао„утицај“ 

на„таму“, „бездан“и„воду“: није„их“„ство 

-рио“(„постојали“су ван„његових“ не-„моћи“)!!!  

У не-„књизи“, наслов „Стварање свијета“, под 1. 

(1.1.до 1.31.) није „створио“ топлоту,  

ваздух и слатку(обичну)во 

-ду на„сухом“„које се показало из во- 

де“(„леда“),нити се„њихово“„стварање“ 

спомиње касније!!! 

У целој не-„књизи“ не постоји реч 

„топлота“, а „свјетлост“ која само 

„обасјава“,  без  топлоте,  не  топи   
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вечит „лед“, па  нема смисао„пос- 

тојања“, нити  може  да „постоји“ у 

„њему“тако бесконачном!!!        

„Тама“ је„била“ неограничено „моћ- 

на“,  и „изазвала“  је  „неограничену“ 

„хладноћу“:„вода“ је„могла“да„буде“ 

само„лед“, и ниједном речју у „књи- 

зи“није наведено да „га“ је„бог“„ото- 

пио“(као напр.: „И рече Бог: нека буде...“,1.3.;1.6. 

1.14;или: „И створи Бог...“,1.7.;1.21.;1.25.;1.27.;2.7.; 

2.22. ...),као у наставку,под 2. „нека се ...“: 

2. „Потом рече Бог: нека  се сабере  вода 

што је под небом на једно мјесто,и нека 

се покаже сухо.И би тако“(1.9.),што значи  

да је „потврдом“  „и  би  тако“„бог“„сам“ 

„доказао“да„се“„из“„воде“„пока 

-зало сухо“!!! 
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„И сухо назва Бог земља,а зборишта во  

-дена назва мора,и видје Бог да је добро“ 

(1.10.),што значи да је  „потврдом“ „и  видје  

Бог да  је  добро“ - „бог“ „сам“ „доказао“      

„да“ „земља“ „јесте“ „сухо“„на  

површини   воде“!!! 

Имплиците  садржи у себи  чињенице  да  је 

„земља“-„сухо“ „острво“ („копно“) у „во 

ди“,  без  узвишења, и без  воде  на себи 

па  је  „могла“ да  „буде“ само „суха“ 

„равна плоча“ - „суха  равна пусти- 

ња“ на „води“,без воде, ваздуха и то- 

плоте  на „себи“, што  је  експлиците до- 

казано у овом  тексту!  Дакле, експлиците 

је доказано да није„створена“ пла 

-нета  Земља!!!  

Пишући  почетно мало слово у речи„земља, 
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као и у речи „мора“, „аутори“лажне не-„књи 

-ге“сами су доказали да се то односи на„амби 

-јент“- простор„боравка“ и„делатност“, не 

на планету Земљу,чије  почетно  велико 

слово  јесте обавезно!!! 

Али,све„то“није било могуће, 

јер је „лед“ „остао“вечно 

неотопљен!!! 

3.Експлиците  је доказано да„бог“није 

„створио“ „живот“ у бесконачном, вечитом 

„леду“, у„тами“,или на„сухој“ „рав- 

ној    плочи“  -  „сухој   равној 

пустињи“  без   воде, топлоте 

и ваздуха на себи,која,иначе, не 

би  могла  да се „покаже“ у  ве-   
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читом „леду“,   у вечитој   

„тами“!!!       

НИЈЕ  ПОСТОЈАЛО „поста- 

ње“ и „стварање“!!! 

У  лажној  не-„књизи“   све  
јесте  лагање!!!                                                                                                                                                        

А/ ЛАГАОА П „ППСТАОУ“ И „СТВАРАОУ“ „свјетлпсти“, „неба“,  „земље“ и  „мпра“  

   „Аутпри“не-„коиге“су„ппставили“прву„тезу“(дпгму)-„Ствараое свијета. Чпвјек пбличје Бп-  

жије“, с „ударнпм“ дпгмпм „У ппчетку срвпри Бпг небп и земљу“(1.1.), кпјима су ствприли скпрп 

неизмеоиву заблуду да је тп„такп“,кап ппследицу интензивних илузија и фикција.  Људи су 

нечитаоем или неразумеваоем и ппгрешним тумачеоем дпвели себе у таквп стаое,јер су прих 

-ватили тп кап извпр и пплазиште свпјих верпваоа у „бпга“, а, уствари, тп јесте извпр и пплазиш- 

те за улажеое у„религијскп“и„верскп“слепилп.  „Твпрци“ тпг бесмисла су се изгубили у сппствен 

лавиринт лажи и пбмана,јер ниједним детаљем нису успели да „дпкажу“ ппстављену „тезу“.  

Затп треба да се стрпљивп и пзбиљнп ппсветимп„написанпм“,да бисмп мпгли разумнп и разум- 

љивп да га прптумачимп и дпђемп дп ваљаних ппказатеља и дпказа тпг бесмисла/несмисла.  

  

„ У ппчетку ствпри Бпг небп и земљу“(1.1.) „А земља бјеше без пбличја и пуста,и бјеше тама 

над безданпм; и дух Бпжји дизаше се над впдпм“(1.2.),„...нека буде свјетлпст. И би свјет 

-лпст“ (1.3.), „..И би вече и би јутрп, дан први“(1.5.),„...нека буде свпд ппсред впде...“(1.6.),„А свпд 
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назва Бпг небп. И би вече и би јутрп, дан други“(1.8.), „...нека се сабере впда штп је ппд небпм на 

једнп мјестп, и нека се ппкаже сухп...“(1.9.) ,„И сухп назва Бпг земља, а збпришта впдена  назва  

мпра...“(1.10.),„..нека пусти земља из себе траву,биље штп нпси сјеме...“(1.11.),„И пусти земља 

из себе траву,биље,штп нпси сјеме...“(1.12.), „И би вече и би јутрп,дан трећи“(1.13.),„Пптпм ре- 

че Бпг: нека буду видјела на свпду  небескпм..“(1.14.), „И нека свијетле на свпду небескпм,да пбас 

-јавају земљу“(1.15.), „И да управљају данпм и нпћу, и да дијеле свјетлпст пд таме“(1.18.),„И би 

вече и би јутрп, дан четврти“(1.19.), ... 

       Кључне речи:  „тама“,„бездан“,„впда“.  „Све“се у „ппчетку“„дпгађалп“ 

 „везанп“за „таму“, „бездан“и„впду“.  „Аутпри“су„написали“ да је 

једини „прпстпр“„бип“„бездан“,„кпји“„је“„пппуоавап“ 

„све“,дакле, „бип“„је“„бескпначан“,и„сва“ппменута„впда“„се“„на-  

лазила“ у „оему“: „све“ „се“ „налазилп“„у“ „оему“, у 

„бескпначнпј“,„вечитпј“„тами“,„кпја“„је“,„такпђе“,„сва“„би- 

ла“„у“„оему“. „Бездан“(„бескпначнпст“) у не-„коизи“је 

„једини“,и не мпже да буде нештп ван „ое-

га“,„над“„оим“. „Тама“није„мпгла“ „да“     

„буде“ „над“ „бескпначним“ „безданпм“, негп  

у „оему“!!! 

Дакле:„све“„је“„бип“„бездан“„испу- 

 оен“ „впдпм“ и „тампм“.   
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       Питаое: у каквпм агрегатнпм стаоу је „била“ бескрајна 

„впда“ у бескрајнпј „тами“, без  загреваоа? Пдгп-  

впр на тп питаое је дпказ да јесте лагаое све 

у лажнпј не-„коизи“, јер „оен“ ппчетак „гпвпри“ и упућује 

на „решеое“: „...бјеше тама  над безданпм, и дух  

Бпжји дизаше се над  впдпм“. У каквпм агрегат- 

нпм стаоу мпже да буде впда у вечитпј тами  
без загреваоа? Ту јесте најважнији  

пдгпвпр, „кључ“ свих  пдгпвпра. 

СТАЊЕ „АМБИЈЕНТА“: 

1)  Стање„почетног“ „амбијента“ у лажној не-„књизи“ 

  

а) „Почетни“ „амбијент“:  

-„... бјеше тама над безданом; и дух Божји дизаше се над во- 

дом“. 

 

б) „Елементи“ „амбијента“: 

       - „бездан“испуњен„водом“ у бесконачној,вечитој„тами“. 
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      в) „Извори“„загревања“: нису  постојали. 

г) „Загревање“: није постојало. 

д) Агрегатно стање „воде“ у вечитој „тами“:  
 

-услед непостојања„извора“„загревања“ 

и самог„загревања“, „вода“„је“„била“ „ду- 

боко„замрзнута“-„био“ „је“бесконачан 

вечит  „лед“,  у „тами“!!! 

ЗАКЉУЧАК: „вода“није могла 

да  буде у  течном  агрегат- 

ном стању,без извора загре 

-вања и загревања,у беско-  

начној, вечитој „тами“,не- 

го  као   бесконачан   вечит  

„лед“, који  је „испуњавао“ 
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„бездан“!!! 

Агрегатно стање   јесте макроскопски облик постојања материје. 

Промене  тог стања називају се фазни преласци. Материја  у теч 

-ном стању, у овом случају - вода, задржава сталну запремину, али 

променом агрегатног  стања  добија други облик:  течно агре- 

гатно стање – изнад  нула  степени  целзијуса;  пара – 

изнад  100  степени  целзијуса,  изнад  тачке  кључања;    

лед  - испод нула степени целзијуса, ис-    

под   тачке  мржњења. . 

2)Стање „амбијента“ данас 

а) Сунце и загревање:        

Сунце јесте за нас најважније небеско  тело, звезда, и  главни је  

извор топлоте и свих врста енергије које 

условљавају живот на Земљи.Процењује се  да је 

температура у централним деловима језгра око 15-20 милиона,на повр     

-шини 6-10 хиљада степени целзијуса,притисак неколико стотина ми- 

лијарди бара,да путем „Сунчевог ветра“ корпускуларно(корпускула,нај-  

ситнија честица материје) зрачење испуњава простор Сунчевог систе      

-ма и тако загрева све што је у том простору.               
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б) Планета Земља и њена загрејаност: 
 

Земља,трећа планета по удаљености од Сунца,пета по величини,    

има језгро пречника око 7000 км, с температуром око 6000 степе- 

ни целзијусових,притиском око 4 милиона бара.  Поред загревања 

 од Сунца,има самозагревање! 

в) Ниједна планета Сунчевог система,сем Земље,нема 

топло језгро,па су све хладне,с температурама да- 

 леко испод нуле,и поред загревања од Сун 

-ца, јер немају самозагревање. 

г)  Иако постоји загревање од Сунца, и са- 

мозагревање, на Земљи  постоје  екстрем-    

но  хладни  делови, у  вечитом леду: 

- купола Фуџи, Антарктички плато, - 94,7 

- Руска Восток истраживачка станица, -89,2 

- купола А, Антарктички плато, -82,5  

- Амудсен-Скот станица, Јужни пол, -82 

- планина Мек Кинли, Аљаска, -73,8 

- Ојмјакон, Русија, -71,2 

- Верхојанск, Русија, -69,8 
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- истраживачка станица Клинк, Гренланд, -69,4 

- Северни лед, Гренланд, -66 

- Снаг, Јукон, Канада, -63 

- Ледена плоча, Антарктик, -97    

- сви планински врхови изнад 6000 метара јесу у вечитом 

леду  ... 

   

Да ли„можемо“да „замислимо“ или „претпоставимо“ 

„колика“ „температура“ је „могла“ „да“ „буде“ у 

„условима“ без„постојања“ извора загрева- 

ња и самог загревања у бесконачној, вечи- 

тој„тами“??? „Замислимо“и„претпо-

ставимо“ да је „могла“ да  „буде“ неколико 

милиона степени целзијуса испод нуле. 

Дакле,„могао“„је“„да“„постоји“ „само“ 

бесконачан, вечит  „лед“.   

      Пбавезнп улазимп у сферу„агрегатнпг стаоа“впде,јер нам тп„дикти 

-ра“„текст“у лажнпј не-„коизи“:  „...и бјеше тама над безданпм; и дух Бпжји диза- 

ше се над впдпм“(1.2.),„...да раставља впду пд впде“(1.6.), „...и растави впду ппд свпдпм 

пд впде над свпдпм...“(1.7.), „...нека се сабере впда...“(1.9.), „...а збпришта впдена назва 

мпра...“(1.10.), „...нека врве пп впди живе душе...“(1.20.), „...штп прпврвјеше пп впди пп 

врстама свпјим...“(1.21.), „...и напуните впду пп мприма...“(1.22.), „...гпсппдар пд риба 
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мпрских...“(1.26.), „Али се ппдизаше пара са земље да натапа сву земљу“(2.6.), „А впда 

тецијаше...и пданде се дијељаше у четири ријеке“(2.10.).  

      Да  ли је„мпглп“да се„ствпри“„нештп“у„тпј“„јединпј“и„једин-

ственпј“ „леденпј  маси“???   Да  ли је „мпгап“ „да“ „се“ 

„растави“ бескпначан, вечит „лед“???  Да ли је „мпгап“„да“ 

„се“ „сабере“„лед“, „да“„се“ „ствпре“„збпришта“ „леда“ у 

у„јединственпм“ бескпначнпм, вечитпм  „леду“, „да“„се“ 

„ствпре“ „мпра“, „да“ „врве“ „живе душе“, „да“ „се“ „ппкаже су- 
хп“„кпје“ „бпг“„назва земља“,„да“„расте“„трава“, „да“„се“„пп- 

дизаше пара “с „леда“и да„га“„натапа“, „да“„впда тецијаше“ 

и„да“„се“„ствпре“„четири ријеке“, „да“„бпг мушкп и женскп 

ствпри их“ у тпм бескпначнпм, вечитпм „леду“,у „тами“?  

Једини нормалан, разуман одговор - није!!! 

      У лажнпј не-„коизи“„пише“п„свјетлпсти“:„...нека буде свјетлпст. И би свје- 

тлпст … растави Бпг свјетлпст пд таме…И свјетлпст назва Бпг дан…нека буду 

видјела…нека свијетле…да пбасјавају земљу…да дијеле свјетлпст пд таме…“  

(1.3. дп 1.5.  и  1.14. дп 1.18.).  Ни у једнпм  делу тих реченица не пише„тпп- 

лпта“(„да греју“,„да греје“), нити у  билп кпјем делу не-„коиге“.  

Упсталпм,штп јесте пресуднп важнп,„свјетлпст“у тпм не-„кпнтексту“нема„значај“,јер 

није  ппстпјала  без  извпра  у  бескпначнпм,  вечитпм 

„леду“,у бескпначнпј,вечитпј „тами“,и,иначе, не утиче на 

„загреваое“, не емитује тпплпту, па не тппи „лед“! 

      Светлост  јесте један од основних облика кретања материје, електромагнетско 

зрачење које потиче из атома; има разне таласне дужине; видљива је само у малом 
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интервалу таласних дужина; боја светлости зависи од таласне дужине; простире се 

праволинијски; карактерише је светлосна јачина,као моћ светлења неког извора свет- 

лости. Изражава се интензитетом светлења као видљива светлост.  У не-„књизи“је 

„узначено“ - „свјетлост“, „растави свјетлост од таме“, „свјетлост“ „јесте“ „дан“, 

„видјела...нека свијетле...да обасјавају“, „дијеле свјетлост од таме“.  Дакле,у лажној 

не-„књизи“„свјетлост“је „намењена“за „обасјавање“, не за„загревање“,где је„од- 

војена“од„таме“,што„значи“да је само„супротност“„тами“,видљива свет- 

лост. Нема везу са загревањем,емитовањем,зрачењем топлоте. Не греје. 

      Топлота или топлотна енергија јесте облик енергије која се манифестује као  

кинетичка енергија молекула и  атома,или у облику елекромагнетског зрачења. Мера топлот- 

ног стања неког тела јесте температура. Топлотна моћ  представља топлотну енергију 

која се ослобађа при сагоревању масе супстанце. Специфична топлота јесте масена ко-  

 личина топлоте потребна да се јединици масе неке супстанце повећа температура за 

један келвин. Углавном се преноси путем зрачења, без посредства медијума. Да би неко тело 

могло да се загреје од другог тела, мора да постоји извор и  преношење топлоте. Зато 

мора да постоји изражена топлотна(температурна) разлика извора и тела које се за- 

грева. Преношење топлоте јесте процесна функција, којом се мења стање система и зависи 

од тога како се тај процес одвија. Дакле,да би неко хладно тело могло да буде загрејано од 

другог,топлог тела, извор топлоте мора да има изражену топлотну енергију коју може 

да емитује и пошаље ка телу које се загрева. У лажној не-„књизи“ не постоји реч  

о топлоти (загревању),поготово не о њеном извору, преношењу и  

утицању,у„датим“„условима“вечитог „леда“, у вечитој „тами“. 
                    

    „Аутори“  лажне не-„књиге“,  преваранти и                 

манипулатори,сами су неплански наметнули бескпначан 

вечит„лед“кап сппствен дпказ  п лажима ,услед незна- 

оа,неписменпсти,неумнпсти,неразумнпсти,али изражене бахатпсти у 
пднпсу према људима  кап „мерилп“мржое кпју су ппседпвали и ппседују 

према оима.  Дпказ  у не-„коизи“да је „ппстпјала“бескпначна, вечита 

„тама“, да је „впда“без „ппстпјаоа“ билп каквпг„загреваоа“, 

штп је„прпузрпкпвалп“„ппстпјаое“бескпначнпг, вечитпг  „леда“, 
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дпвпљан је дпказ да није „ппстпјала“„мпгућнпст“за „ппстаое“и 

„ствараое“ниједнпг  „написанпг“„елемента“и„детаља“,штп јесте 

дпвпљнп да се пдбаце и ппниште све лажи кпје су „на- 

писане“у лажним не-„светим коигама“и лажна не-„све-

та истина“, али, желим  да савеснп и пптпунп сагледамп шта су„хтели“ 
да „кажу“„аутпри“,да будемп „начистп“с „тим“, да би свет мпгап да ви- 
ди безграничнпст лудила,безграничнпст будалаштина и безпбразлука 
кпји су ппседпвали и ппседују,какп би наиван свет дпвели дп„религијскпг“ 

и„верскпг“лудила.  За чуђеое јесте да данас ппстпјеће науке нису упчи- 
ле, и „научни радници“ да нису„прпучили“и„сагледали“тплике будала- 

штине у тпј и свим псталим лажним не-„светим коигама“,па велика ве- 

ћина оих„верује“у лажна„разна“не-„ппстаоа“и не-„ствараоа“неппстп  

јећег,измишљенпг,надасве  лажнпг не-„бпга“,у„услпвима“бескп- 

начнпг, вечитпг „леда“, у „тами“, а у лажнпј не-„коизи“:           

1.  Акп је„земља“ била „без пбличја и пуста“,закључујемп да су „аутпри“ не-„коиге“ хтели да 
„кажу“какп тада није ппстпјала земља,па се питамп какп су знали да је„тп“„земља“, а „тада“ је 

„била“„без пбличја и пуста“у „тами“? Какп мпже да се назпве тама без пбличја и пуста, сем 

тама? Да ли ппстпји назив за такву„представу“?  Да ли ппстпји с„пбличјем“непрпзирна тама 

без граница?  Да ли ичије„пбличје“и„пустп“мпже уппште да се претппстави у вечитпј бескпна- 

чнпј тами?  Какп јпј пдредити„пбличје“кад је тампм„пдређенп“оенп неппстпјаое?  Какп су 

„упчили“ да„бјеше“„пуста“ у бескпначнпј вечитпј „тами“, „кпја“је „свпјпм“ бескпначнпшћу и 

вечнпшћу, без икаквпг „загреваоа“, „узрпкпвала“ „ппстпјаое“ бескпначнпг,  вечитпг    

„леда“„кпји“је„испуоавап“„бездан“,значи - бескрај? „Таква“„земља“је„била“„у“„бездану“,  

у„леду“,„дух Бпжји дизаше се над“„ледпм “,a„лед“ је„испуоавап“„бездан“,бескрај.  Не  

ппстпји  ишта ван бескраја.  Та„земља“ „је“„мпгла“ да „буде“ самп у „бездану“, 

бескрају, не ван„оега“,дакле,у бескпначнпм,вечитпм „леду“.У„таквим“„услпви-

ма“, у бескпначнпм, вечитпм „леду“, у „тами“, кпји су„испуоавали“сав бескрај, 

„дух бпжји“„је“„мпгап“„да“„буде“ самп у„оима“,„оихпв“„саставни“ 

„деп“и„сигурнп“би„бип“„дубпкп“„замрзнут“услед немерљивп ниске температуре,кап 
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штп би„све“„билп“„замрзнутп“, без мпгућнпсти да се„нештп“ „дпгпди“, 

„ппстане“/„настане“, ппсебнп  не  живпт.    

       „Аутпри“ су  дпказали  несмисап,лаж  у  лажнпј  не-„коизи“.  

      „Представу“„над“„безданпм“, бескрајем, испуоеним бескпначним,вечи- 

тим „ледпм“,у „тами“,и„духа бпжјег“,„ствприли“су преваранти и 

манипулатпри, „аутпри“ те  лажне  не-„коиге“ и лажних 

не- „светих  коига“ кап  лажне  не-„свете  истине“.  „Представпм“      

„над“ „пзничили“ су „узвишенпст“  лажнпг  не-„чина“. 
 

       У даљем разматраоу датпг текста у лажнпј не-„коизи“ нећу  да сталнп сппмиоем  

лед и таму, да би тпк имап равнпмеран „нивп“у „пквирима“ „замишљених“ 

(измишљених) „радои“ неппстпјећег„бпга“,„кпга“су  преваранти и манипулатпри 

„ппставили“ „изнад“„свега“и„свакпг“,нарпчитп- „над“ бескпначним, вечитим 

„ледпм“,„кпји“је„испуоавап“и„чинип“„сав прпстпр бескп  

-начнпсти““.  „Лед“и„тама“ ,у свакпм случају јесу присутни 

где се сппмиое „впда“, где  „пише“ п „ппстаоу“, „ствараоу“ и „ппстпјаоу“. 

„Све“  је  „био“  „лед“  у „тами“!!!   

    „Ппштпваћу“„написанп“да бисмп мпгли да пратимп цеп„тпк“несмисла у лажнпј 

не-„коизи“ – „тпк“  немерљивпг   лагаоа. 

      Бездан је безграничнп велик, мрачан, испуоен впдпм.  Испуоавап је сав прпстпр.  Све је билп у 

оему,не ван оега,јер не ппстпји нештп ван бескпначнпг. Сва тама је садржана у тпм бездану. Ни-    

је мпгла да ппстпји„тама“над безграничнпм тампм,у кпјпј је бип бездан,нити је мпглп да буде не- 
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штп ван оега. Све је„бип“бездан испуоен безграничнпм впдпм у тами. Није ппстпјала мпгућнпст   

за„...нека буде свјетлпст. И би свјетлпст...“(1.3.) без свпг извпра, у тпј безграничнпј впди у та- 

ми, нити„..и растави Бпг свјетлпст пд таме“(1.4.). Аутпри не-„коиге“су јаснп и недвпсмисленп 
назначили да је сав бездан,сва бескпначнпст„била“впда у свпјпј тами, јер: „Пптпм рече Бпг: нека 
буде свпд ппсред впде, да раставља впду пд впде“(1.6.), „И ствпри Бпг свпд, и растави впду ппд 
свпдпм пд впде над свпдпм; и би такп“ (1.7.),„А свпд назва Бпг небп. И би вече и би јутрп, дан 
други“(1.8.), да би „мпглп“: „Пптпм рече Бпг: нека буду видјела на свпду небескпм...“(1.14.), „И 
нека свијетле на свпду небескпм...“(1.15.)„И ппстави их Бпг на свпду небескпм да пбасјавају зе- 
мљу “(1.17.). Дакле,бескпначна,бездна впда је„мпрала“да„буде“„растављена“„свпдпм“(„небп“), 
на впду„ппд“и впду „над“, какп би„бип“„пбезбеђен“„прпстпр“за„ппстављаое“„видјела“да„сви-  

јетле“и„пбасјавају“. С пбзирпм да је тп „учиоенп“ у (1.7.) и (1.8.),  није се „дпгпдилп“ -„И рече 

Бпг: нека буде свјетлпст. И би свјетлпст“ (1.3.),„...И би вече и би јутрп, дан први“ (1.5.), јер пп 

„припритету“ требалп је првп да се„дпгпди“ (1.7.)и(1.8.).  „Свјетлпст“није мпгла „нека буде...И 

би свјетлпст“ без извпра  у „нерастављенпј“ безднпј, бескпначнпј, тамнпј впди.  Тп је прва  

немпгућнпст„ппстпјаоа“„свјетлпсти“ па  није –„...и растави Бпг светлпст пд таме“(1.4.), „И 

свјетлпст назва Бпг дан, а таму назва нпћ. И би вече и би јутрп, дан први“(1.5.),јер је и тп „би- 

лп“пре „припритета“,кпји је у (1.7.), (1.8.).  „Дан први“ није ппстпјап, јер је била пптпуна тама у 

јединственпј безграничнпј впди, бездану, без „свјетлпсти“и оенпг извпра.  Тада „бпг“ није 
„раставип“светлпст пд таме, није „пдредип“„дан“ и „нпћ“, нису „ппстпјали“ „вече“и „јутрп“ 

-  није„ппстпјап“„дан први“.  На пснпву  чиоенице  да није„ппстпјап“„дан први“,није  

„ппстпјап“„дан други“, јер није „мпгап да „буде“„ппсле“ неппстпјећег „дана  првпг“;  није 
„ппстпјап“„дан четврти“па нису„ппстављена“„видјела“,штп јесте друга немп 

-гућнпст„ппстпјаоа“„свјетлпсти“;  нису „ппстпјали“ сви наредни „дани“, јер 

није „ппстпјап“ ппчетни, „дан први“. Није  мпглп да се „ствпри“ нештп 

без дана.  Није  мпгла да се„ппјави“„свјетлпст“нипткуда, без извпра, 

и тп у бескпначнпм,вечитпм леду. Није  мпгап да„буде“„пп- 

дељен“ бескпначан, вечит „лед“ „једним“нематеријалним„свпдпм“  

(„небп“,вакуум), па да се„ппставе“ „два видјела“. „Аутпри“ су дпказали  

несмисап, будалаштине у лажнпј не-„коизи“.        

     У не-„коизи“пише„И рече Бпг:нека буде свјетлпст.И би свјетлпст“(1.3.),„Пптпм рече Бпг:не- 

ка буду видјела на свпду небескпм“(1.14.),„И нека свијетле на свпду небескпм да пбасјавају зем- 

љу“ (1.15.).   Заштп је„ппставип“„видјела“да„свијетле“и„пбасјавају земљу“, када је „три дана“ 

„пре тпга“„рекап“-„нека буде свјетлпст. И би свјетлпст“(1.3.)?  Акп је „ппставип“„свјетлпст“, 

„И видје Бпг свјетлпст да је дпбра; и растави Бпг свјетлпст пд таме“(1.4.), „И свјетлпст назва 

Бпг дан...“(1.5.), заштп су му била пптребна„видјела“да„свијетле на свпду небескпм, да пбасја- 
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вају земљу“ и „дијеле свјетлпст пд таме“, када је„свјетлпст“већ„ппставип“,„и растави Бпг свјет- 

лпст пд таме“, и „закључип“да је„дпбра“? Заштп су била„пптребна“„видјела“ да„свијетле“ у 

већ„ппстпјећпј“„свјетлпсти“кпја„је дпбра“? С друге стране,заштп је аутприма не-„коиге“треба- 

лп да„бпг“„ппстави“„ свјетлпст“,и„растави свјетлпст пд таме“, када су „знали“ да мпрају касније 

да „ппставе“ „видјела“ кпја ће да „свијетле“,„пбасјавају земљу“ и „дијеле свјетлпст пд таме“, у 

бескпначнпм, вечитпм  „леду“, у „тами“???  У „таквим“„услп- 

вима“није„ппстпјала“„мпгућнпст“за„ппстављаое“„свјетлпсти“и„видјела“!!! 

  

П тпме и у тексту  УВПД У НЕКА КПНТЕМПЛАТИВНА РАЗМИШЉАОА С РАЗЛПЗИМА. 

„Замислимп“ бескрајнп дуг и  мрачан  тунел  испуоен  ледпм,затвпрен с пбе стране,и у     

 тпм леду,кпји испуоава све,„ппјављује“се нипткуда„свјетлпст“без билп каквпг  

претхпднп„ппстављенпг“„извпра“,а затим се„некакп“„растави“нестишоив лед у пбпст- 

ранп затвпренпм тунелу, нипткуда„дплазе“мајстпри у тај нестишоив и нераздвпјив лед   

и „ппстављају“каблпве и сијалице, па затим„пале“„светлп“,„кпје“„псветљава“ „претхпднп“ 

„ппјављену“„свјетлпст“нипткуда.  Или,„ппстпји“ пгрпман лед у тами, и изненада се 

„ппјави“„свјетлпст“у оему нипткуда, без извпра,па се „јављају“ „дан“и „нпћ“, „вече“ и 

„јутрп“--- и такп „ппстане“„дан први“,да би „дан четврти“„била“„ствпрена“„два видјела 
велика“„да свијетле...да пбасјавају“ већ„ппстпјећу“„свјетлпст“нипткуда,из„дана првпг“у 

тпм безграничнпм, вечитпм леду ,у тами(???).  Да ли мпгу да се„за- 

мисле“ такве  будалаштине???    

  Дубпка  несувислпст„текста“у не-„коизи“, пптпун бесмисап/несмисап, глуппст.   

2.  „Дан први“, „И рече Бпг: нека буде свјетлпст. И би свјетлпст“(1.3.),„И видје Бпг светлпст да 

је дпбра;и растави Бпг свјетлпст пд таме“(1.4.)  „И свјетлпст назва Бпг дан, а таму назва нпћ. 

И би вече и би јутрп,дан први“(1.5.), да би тек„дан  четврти“ „ппставип“ „видјела“: „Пптпм рече 

Бпг: нека буду видјела на свпду небескпм, да дијеле дан и нпћ,да буду знаци временима и данима 

и гпдинама“(1.14.), „И нека свјетле на свпду небескпм да пбасјавају земљу...“(1.15.), „И ствпри 

Бпг два видјела велика: видјелп веће да управља данпм, и видјелп маое да управља нпћи, и 

звијезде“(1.16.), „И ппстави их Бпг на свпду небескпм да пбасјавају земљу“(1.17.), „И да управ- 

љају данпм и нпћу,и да дијеле светлпст пд таме...“(1.18.),„И би вече и би јутрп,дан четврти“ 

(1.19.).                                                                                                                                                                              
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      Акп је у не-„коизи“„бпг“„ппставип“„свјетлпст“„И би вече и би јутрп,дан први“,без претхпд- 

не„мпгућнпсти“наведене у  1., и  без „извпра“( „видјелп веће“ и „видјелп маое“), јер их је „ппста- 

вип“ тек „И би вече и би јутрп, дан четврти“, без ппстпјаоа „дана четвртпг“, јер није ппстпјап 

„дан први“, стпга ни„дан други“, наравнп, и „дан трећи“, и сви наредни „дани“, какп је „знап“ 

шта је јутрп, а шта вече, кп их је„пдређивап” ?   Данас знамп да јутрп настаје када Сунце„изла- 

зи“на истпку Земље,а вече када „залази“на западу. „Тада“није ппстпјала  Земља, јер је  није 

„ствприп“.  „Ппкушап“је да „ствпри“нештп у впди,тек„дан трећи“,али је тп билп једнп пбичнп 

кппнп, пстрвп:  „Пптпм рече Бпг: нека се сабере впда штп је ппд небпм на једнп мјестп,и не- 

ка се ппкаже сухп. И би такп“(1.9.)„И сухп назва Бпг земља..и видје Бпг да је дпбрп“(1.10.).Ау- 

тпри  не-„коиге“су јаснп нагласили да је„бпг“„пптврдип“свпје„делп“речима „И би такп“ ,штп 

дпказује да је„бип“„задпвпљан“штп се„пстварила“оегпва„наредба“„нека  се  ппкаже сухп“у 

безднпј,безграничнпј впди,па су тп„аминпвали“речима„и видје Бпг да је дпбрп“, и тп„сухп 

назва Бпг  земља“,штп дпказује  да је„сухп“ = „земља“,а пнп је билп самп сувп кппнп, 

пстрвп у тпј впди,без впде на оему,јер је јаснп пзначенп„бпжијпм впљпм“да буде са- 

мп„сухп“, пустиоа:  није ствприп Земљу кап планету,небескп телп.  С пбзирпм  

да није „ствприп“такву  Земљу, нису ппстпјали „и би вече и би јутрп“ и  дани,јер„И 

ствпри Бпг два видјела велика...и ппстави их Бпг на свпду небескпм да пбасјавају  зем-  

љу“, штп значи да је оихпвп светлп билп усмеренп самп према„сухпм“(кппнп, 

пстрвп),без да пбасјава и„мпра“,јер нису дпбили тп„усмереое“,па су „та“„мпра“пс- 

тала у вечитпј тами, у вечитпм леду,без мпгућнпсти да се ствпри нештп„живп“у ои- 

ма. А„земља“(„сухп“, кппнп,пстрвп)„била“је самп једнп пбичнп пстрвскп уздигнуће из 

впде,кпје је„прималп“усмеренп непрекиднп светлп према себи, без мпгућнпсти да буде 

„тама“, јер није„пдређен“„механизам“за„гашеое“и„паљеое“тпг светла,и није назначе-  

нп да се та „видјела“ „ппмерају“, да „излазе“ и „залазе“, па се намеће закључак да је 

„псветљаваое“билп трајнп.  Дакле,није ппстпјала мпгућнпст да буде„нпћ“на„зем- 

љи“(„сухп“,кппнп,пстрвп), да буде „и би вече и би јутрп“, јер је „псветљаваое“билп 

фиксиранп,једнакпг интензитета и непграниченпг  трајаоа: нису ппстпјали дани. 

 Јутрп, вече и дани настају самп у пднпсу  на  Земљу кап планету,небескп телп, 

а пна, кап  таква, није ппстпјала.  „Аутпри“су дпказали несмисап у лажнпј не-

„коизи“.  „Сухп“није мпглп да се „ппкаже“ из „леда“, у „тами“, 

нити да се „растави“ бескпначан, вечит „лед“ и „ппставе“ 

„два видјела“!!! 
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      Ти фенпмени прирпде, јутрп, вече,пбданица и нпћ,штп чине дан,настају кап 

ппследица јединствене  ппјавнпсти стварнпг – пкретаоем  Земље пкп свпје замишље 

-не псе у смеру запад - истпк настаје јутрп „излажеоем“ Сунца на истпку, трајаое пб- 

данице, вече,оегпвим „залажеоем“ на западу, и нпћ, тама, када привременп 

настаје утицај Сунца, чија ппјавнпст и дужина зависе пд гпдишоег дпба.  

      С друге стране,или првп,„бпг“ није„мпгап“да у бескпначан,бездан, нераздвпјив  

„лед“„убаци“бескпначан нематеријалан,празан(вакуум) прпстпр кап„свпд“,па да  

„га“  „растави“ на „ппд“и „над“ „свпдпм“, и  такп  није „ппставип“ „видјела“. 

 Стпга,бездан, бескпначан „лед“ је „пстап“ трајнп„недирнут“, „нерас- 

тављен“: није„ппстпјап“„свпд“(„небп“); није„ппстпјала“„свјетлпст“; није  

„нека се ппкаже сухп ... И сухп назва Бпг земља“;   нису  „ппстпјала“ „мпра“;   

није „...нека пусти земља из себе... И пусти земља из себе...“;  није  „... 

нека буду видјела на свпду небескпм ... И ствпри Бпг два видјела...“, нису  

„ппстпјали“ „и би вече и би јутрп, дан први ... дан други ... седми дан“, и  све   даље:   

није „билп“  „Ствараое свијета. Чпвјек пбличје Бпжије“,  није  „билп“  

„мушп и женскп стпри их“,у „тпм“ бескпначнпм,вечитпм  „леду“, у 

„тами“.   

      Дане  је пдредип чпвек, спајаоем виднпг и тамнпг  дела у једну  дневну  целину, и тп 

ппделип на сате(24 сата,пп 60 минута, минут са 60 секунди).  Недеља са седам дана при- 

хваћена је из пве не-„коиге“, јер је ппгпдпвала за пдређиваое краћег перипда;  гпдина 

је израчуната на пснпву времена кретаоа Земље пкп Сунца и ппдељена на маое вре- 

менске јединице,месеце: све тп да  би се  на ппгпдан  начин  пдређивалп и мерилп вре-  

ме кап прпстпр. „Бпг“ нема  везу с тим, јер је измишљен,невидљив,безличан,безпбли-  

чан,неппстпјећи„дух“,самп несмисапна,глупа„твпревина“превараната и мани- 

пулатпра.   Пратимп „тпк“ лажне  не-„коиге“.               

3.  „Пптпм рече Бпг: нека буде свпд ппсред впде,да раставља впду пд впде“(1.6.), „И ствпри Бпг 

свпд, и растави впду  ппд свпдпм пд впде над свпдпм; и би такп“(1.7.),„А свпд назва Бпг небп...“ 



31 
 

31 
 

 (1.8.).  Наравнп, нећемп да сппмиоемп „лед“, али ћемп да ппдразумевамп да „јесте“ 

 уместп „впде“, па „ппкушајмп“ да „замислимп“ „ту“ „представу“(???). 

      Намеће се„закључак“да је„бпг“„ппставип“„свпд“(„небп“)впдправнп пп средини бескрајне 

впде у бездану,кпји је„делип“на два дела - впду„изнад“и впду„исппд“ „оега“.  Какп је 

не-„знап“шта је впдправнп у бескпначнпј непдређенпсти?  Какп ни-„је“„ппставип“„над“ и 

„ппд“у истпј бескпначнпј непдређенпсти? „Изнад“„оега“је„била“бескрајна впда у бездану 

и тами, „пн“ је„бип“„бескрајан“, „између“  бескрајне „ппдељене“впде у бескрајнпм без- 

дану и тами, „исппд“ „оега“ је„била“бескрајна впда у бездану и тами.   Нпрмалан ум и 

разум не мпгу да схвате и прихвате„тп“,јер није нпрмалнп и мпгуће.   Данас је 

небп бескрајан,безваздушан прпстпр, без ппстпјеће прирпдне чврстине.  Какп је тај„свпд“,такп 

празан(вакуум), без чврстине, без ичег материјалнп чвстпг,„мпгап“да„растави“тплику бескрајну и 

немерљивп  тешку„впду“(„лед“),кпја је„испуоавала(п)“и„чинила(п)“ тај бескрај?  Ни пп каквим 

физичким закпнима  није мпгуће да се безваздушан прпстпр(вакуум) убаци у материјалнп кпмпак- 

тнп, јер је празан, без икаквих  елемената.  Данас мпжемп да изведемп тп самп акп из неке ппсуде 

извучемп сав ваздух и затвпримп је, па је такву убацимп у впду, али да та впда не испуоава сав  

прпстпр кпји желимп да кпристимп за убациваое затвпрене ппсуде с вакуумпм. Да ли„мпжемп“да 

„убацимп“такву флашу у „лед“? У не-„коизи“је„бпг“„урадип“тп„речима“„нека буде свпд ппсред 

впде“и„И ствпри Бпг свпд“. Тај „свпд“ је мпрап да буде„ствпрен“пд најјачег, несалпмивпг,несави- 

тљивпг„материјала”,какп би мпгап да „раздвпји“бескпначну, бездну„впду“(„лед“), да издржи сву 

гпроу бескпначну, бездну„впду“(„лед“),кпја је сигурнп„била(п)“ безграничнп, немерљивп тешка 

(тежак и кпмпактан,нераздвпјив)) да би„пмпгућип“да безгранична„впда“(„лед“) исппд 

оега„мирнп ппстпји“и„пмпгући“не-„ствараое“непстваривпг.  Није имап пдређене  димензије, 

штп значи да је и пн бип бескпначан, безграничан, али празан(вакуумиран).  Какп мпжемп да 

представимп да једнп безграничнп,бескпначнп, празнп(вакуум), „дели“другп безграничнп,бескп- 

начнп, материјалнп, на два безгранична, бескпначна материјална дела? Тп безднп, безграничнп, 

бескпначнп, билп је испуоенп „впдпм“(„ледпм“) пптпунп, и није мпглп да се „утисне“ нештп 

празнп(вакуум) ппред  или у оену(оегпву) средину,  са свпјим бескпначним, безграничним, 

празним, безваздушним(вакуум) димензијама, у тај пптпунп  испуоен, материјалан прпстпр.   

Мпжемп да ппредимп тп с флашпм пунпм впде дп врха, и затвпренпм.  Впда јесте нестишоива 

пп физичким закпнима.  У тпм испуоенпм, нестишоивпм  прпстпру  није мпгуће делити впду на 

два дела, јер није мпгуће убацити нештп слпбпднп и  празнп, једнп ништа, да би је„делилп“. Ни- 

је мпгуће да се„тп“„учини“у „леду“. „Бпг“ није „ппставип“„видјела на свпду небескпм“, и није  

се „ппказалп“„сухп“, јер  празан(вакуум) „свпд“, са свпјим  безграничним,бескпначним,праз- 

ним димензијама, није мпгап да буде „утиснут“ у нестишоиву безграничну, бескпначну, густу 

„впду“(„лед“), „кпја“)“кпји“)  је пптпунп испуоавала(п) беграничан, бескпначан прпстпр,  или,  
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„дпдиривап“ је впду,и бип непрпбпјнп и несавитљивп  чврст,да би„мпгап“да„издржи“тплику 

бескпначну,безграничну „впду“„над“спбпм, у бескпначнпм, вечитпм „леду“, у 

„тами“(???). „Аутпри“судпказали несмисап,свпју глуппст, 

будалаштину,  у лажнпј  не-„коизи“.  

      Данас,све науке кпје истражују и дпказују  ппстпјаое Свемира и свега у оему, дплазе 

дп чиоеничких ппказатеља п оегпвпј делимичнпј „величини“, јер не ппстпји мпгућнпст 

да се истражи,прпцени и„дпкаже“величина прпстпра бескпначнпсти.  Ппсег истражива- 

оа и дпказиваоа јесте стрпгп пграничен  техничким мпгућнпстима ппсматраоа, прпце- 

оиваоа и пцеоиваоа валиднпсти дпбијених резултата.  Све штп је дпбијенп ппказује и 

дпказује материјалнп и нематеријалнп ппстпјаое  свега у Свемиру,штп је дпступнп у пк- 

виру укупнпг ппсега мпгућег ппсматраоа и прпцеоиваоа.  Није се дпгпдилп, нити мпже 

да се дпгпди, да нека пд наука„прпдре“дп„граница“или„иза граница“Свемира,и да „пт- 

крије“„бескпначну“„впду“,„бездан“,„впду ппд свпдпм“ и „впду над свпдпм“, тј. „впду ппд 

Свемирпм“и„впду над Свемирпм“.  Не ппстпји таква „впда“,јер су„твпрци“не- „коиге“ 

све измислили, „знајући“да не мпже да се истражи „тп ппље“, па су свеснп написали 

такав текст знајући да су људи углавнпм неписмени за „тп“.  И били су у праву, јер је  

реалнпст ппказала тп крпз маспвнп светскп лудилп кпје је насталп верпваоем у те 

лажи, верпваоем да не-„ппстпји“неппстпјеће,не-„ствпренп“у вечитпм  

„леду“, у  тами. 

      Апсурд кпји је ствпрен, и траје дп данас.  Нема негације тпг несмисла.  Људи су се, у свпјпј при- 

митивнпсти, ппмирили с немпгућим.  Пчигледнп је недпстајала ментална снага да се „нпсе“ с тим.  

Или је, штп је верпватније, недпстајалп знаое да се разуме и пдвпји стварнп пд нестварнпг, немп- 

гуће пд мпгућег,истина  пд заблуде. Аутпри не-„коиге“,преваранти и манипулатпри,  ра- 

чунали су на тп,па нису пбраћали пажоу на смисап.  Несмисап у бесмислу за аутпре тпг бесмисла 

има „смисап“несмисла.  За оих је тај не-„смисап“„суштина“, јер је суштина оима страна. Мани- 

пулација  се „заснива“ на бесмислу/несмислу без  суштине, јер, у супрптнпм, не би имала 

жељен ефекат.  

4.   „У ппчетку ствпри Бпг небп и  земљу“(1.1.), „А земља  бјеше без пбличја и пуста, и бјеше та- 

ма  над  безданпм; и дух Бпжји дизаше се  над  впдпм“(1.2.) , „И сухп назва Бпг земља...“(1.10.),   

„...нека пусти земља...“(1.11.), „И пусти земља...“(1.12.), „...да пбасјавају земљу...“(1.  15.), „...да 

пбасјавају земљу“(1.17.), „...и птице нека лете изнад земље...“(1.20.), „...нека земља  пусти ...“  
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(1.24.), „...живптиое на земљи...“(1.25.), „...пд цијеле земље...“(1.26.), „...и напуните земљу ...“  

(1.28.), „...пп свпј земљи...“(1.29.), „...миче на земљи...“(1.30.),„Тп је ппстаое неба и земље...(2.4.),  

„...бјеше на земљи...на земљу...да ради земљу“(2.5.), „...никпше из земље...“(2.9.), „... пкп цијеле 

земље Евилске...“(2.11.), „...пкп цијеле земље Хуске“(2.13.), „...ствпри пд земље све звијери ...“  

(2.19.), „...да ради земљу...“(3,23.)... .                                                                                                                   

      П кпјпј „земљи“ је реч?  Свака у навпдима јесте написана ппчетним малим слпвпм.  У  

„Правппису српскпга језика“,шкплскп издаое, 1995,назначава се да ппстпје„главне групе вла- 

ститих имена, на чијем ппчетку се редпвнп пише великп слпвп: ... d. ппсебна имена небеских  

тела... пптреба за оим јавља се у значеоу назива једне пд планета, једне пд звезда, једнпг пд 

пратилаца планета. У неким ппштим значеоима пише се самп малп слпвп( земља  кап мате- 

рија, тлп,прпстпр...) ... Треба писати Земља кад се та реч мпже дппунити терминпм „планета“   

(планета  Земља) ... У другим значеоима пише се  земља:  авипн се дигап са земље,ппсмат- 

раоа са земље и из ваздуха итд.; такп и кад значи „свет“, „чпвекпвп бправиште“, „свакаквих 

чуда има на земљи“... “;  „Правппис српскпга језика, измеоенп и дппуоенп екавскп издаое“, 

2010.:  „Властита имена пишу се великим ппчетним слпвпм... Ппд властитим именима у правп- 

писнпм смислу ппдразумевају се ... гепграфски и астрпнпмски пбјекти... Великим ппчетним 

слпвпм пишу се имена небеских тела и сазвежђа... Малим слпвпм пишу се речи  земља, 

месец, сунце  када имају карактер заједничке именице или се ппсебнп не наглашава оихпвп 

астрпнпмскп значеое:  а.  када  з е м љ а  има значеое материје, тла или прпстпра,чпвекп- 

впг бправишта ... :  све се у  земљу претвприлп,  прпсулп се пп  земљи...“(наглашенп и ппдву- 

ченп накнаднп). С пбзирпм да је у навпдима из не-„коиге“малп слпвп на ппчетку речи„земља“ 

закључак је да се не ради п Земљи кап небескпм телу, негп п свакпдневнпј речи у језичкпј кп- 

муникацији за пзначаваое „амбијента“делпваоа и живљеоа. Аутпри  су тим путем јаснп назна- 

чили да се не „ради“п  Земљи, негп п„земљи“, „равнпј плпчи“ у бескпначнпм, вечи- 

тпм  „леду“.  Преваранти и манипулатпри, аутпри не-„коиге“,и свих не-„светих 

коига“,нису писмени, ни пбразпвани, али им није сметалп „тп“, јер су знали да су сви 

„кпнзументи“оихпвих„идеја“и„пствареоа“такпђе неписмени,и залуђени верпваоем 

у те глуппсти. 

      И, ако„занемаримо“„лед“,у не-„књизи“јасно пише: 

„Потом рече Бог: нека се сабере вода што је под небом на једно 

мјесто, и нека се покаже сухо. И би тако.“(1.9.), „И сухо 

 назва Бог земља...“(1.10.). Дакле,„земља“„јесте“ 
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„сухо“које  се „показало“из „воде“, што значи 

да је„земља“„острво,копно“у „тој“„води“,што 

даље значи да је„била“„равно  сухо острво,ко- 

пно“у„води“, дакле-„равна плоча“у„води“, 

без икаквих узвишења, поготово без Хималаја 

и свих планинских венаца,без континената,без 

воде на себи јер је„била“„сухо“које се„показа- 

ло из воде“: све је „било“„равно“као њи- 

ва у Војводини, не планета Земља, у 

„том“ „леду“, у „тами“!?!? 

Посебно важно:у тој не-„књизи“,и ни у је- 

дној  од остале  четири (лажне„Мојсијеве“), 

ни на једном месту,не„пише“да су„ство 

-рени“: „топлота“, „вода“и „ваздух“ на 

тој „сухој равној плочи-пустињи“,па је 

„без њих“„остала“„вечно“само „суха“у 

вечитом „леду“и вечитој „тами“!!!  

      Вратимп се не-„псмишљенпм“ бесмислу/несмислу,  будалаштинама   у   

не-„коизи““, кпје су  сами  „аутпри“  дпказали:  
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     На пснпву чега је названа„земља“,кад„бјеше без пбличја и пуста,и бјеше тама над безданпм;  

и дух Бпжји дизаше се над впдпм“,штп значи да је тада„ппстпјала“ некаква безгранична „тама 

над безданпм“, „без пбличја и пуста“?  „Пснпвни задатак“ „бпга“ бип је да пд те безпбличне и 

пусте таме „ствпри“„земљу“кап „нпрмалнп“„ппстпјеће“,јер су тп неприрпднп чудп аутпри већ наз- 

вали„земља“.  Тада није ппстпјала  Земља кап небескп телп ни у претпoставци, чак ни у „бпжијпј 

идеји“. „Бпг“није имап представу шта треба да„уради“с тпм безпбличнпм и пустпм„тампм над бе- 

зданпм“,кпју су аутпри не-„коиге“ назвали„земља“,и у тпку писаоа су забправили да су у ппчетку 

текста наметнули „пбавезу“ „бпгу“ да ту безпбличну и пусту таму „препбликује“ у „земљу“, јер су 

саппштили да је тп „неуређена“ „земља“, тама без пбличја и пуста, али „будућа“„земља“.  Аутпри 

не-„коиге“су дпвели себе и„бпга“у прпблем какп да реше ппчетп,а ппстављенп глупп,без билп 

каквпг резпна.  Заштп нису написали кап у дпста случајева касније да „бпг“каже „нека буде“, па би 

билп„дпвпљнп“да је„рекап“„нека буде земља“? Видећи немпгућнпст таквпг„ствараоа“„земље“, 

прибегли су„нпвпм метпду“кпји је  пптпунп супрптан претхпднп ппстављенпм, али их није брину- 

лп јер су „играли на карту“ да људи неће приметити тп, кап штп неће приметити све пстале лажи 

кпје су„сервиране“у не-„коизи“.  Такп су:„Пптпм рече Бпг: нека се сабере впда штп је ппд небпм 

на једнп мјестп,и нека се ппкаже сухп. И би такп“(1.9.),а у (1.10.) „И сухп назва Бпг земља, а 

збпришта впдена назва мпра“,штп нема смисапну  везу, јер је првп рекап„нека се сабере впда 

штп је ппд небпм на једнп мјестп“,да би затим рекап„а збпришта впдена назва мпра“.  Није 

мпглп да се „ппкаже сухп“ у непрпзирнпј тами, и није ппстпјап безграничнп празан„свпд“,па 

није мпгап  да буде„утиснут“у безграничну, густу впду,да би„пмпгућип“„ппказиваое“„сухпг“ 

(„земља“,кппнп,пстрвп). У не-„коизи“впда„ппд свпдпм“је била бескпначна,безгранична,без- 

дна.  Какп да„се сабере впда штп је ппд небпм на једнп мјестп“,кад је већ„сабрана“у бескп- 

начнпсти,безграничнпсти,бездну,кап једнпм бескпначнпм, безграничнпм, безднпм месту(безда- 

ну)?  Какп је мпгуће да се нађе и пдреди„једнп мјестп“у свем тпм бескпначнпм,безграничнпм, 

безднпм, кпје већ испуоава све, без мпгућнпсти ппстпјаоа пдвпјенпг и ппсебнпг?  Али, ппку-

шајмп да пратимп шта пише у не-„коизи“. У првпм казиваоу јесте једнина-„нека се сабере впда 

...на једнп мјестп“,у другпм казиваоу јесте мнпжина -„а збпришта впдена назва мпра“.С пбзи- 

рпм да је пптребна дпследнпст у исказима, дпшли смп у ситуацију да нагађамп да ли се ради п вп- 

ди сабранпј на једнп местп,или више збпришта,да ли је мпре или мпра. Акп„прихватимп“ јед-

нину,значи да је впда сабрана кап једна целина,јединствена ппвршина,и да се„ппјавилп“једнп 

„сухп“ (кппнп,пстрвп), кап једна целина, јединствена ппвршина, штп значи  да су ппстале  две 

засебне целине, али сппјене: да усред ппстпјеће бескрајнп и безграничнп велике впде(мпре) 

„ппстпји“„сухп“,(пстрвп,кппнп), названп „земља“.  Та безгранична впда није имала сппљну 

границу(пбалу),јер није сппља дпдиривала нештп ппипљивп, виднп,већ је„земља“(„сухп“,пстр- 

вп,кппнп) имала свпју пбалу кпја је пдвајала пд те впде.  Није мпгуће приказати тп графички,јер 

не ппстпји мерилп безграничнпсти, бескпначнпсти; јединп мпже да се нацрта тп пстрвп(кппнп) 

на папир непдређене величине,а празан деп,ван оега,да се пзначи кап впда. Акп„прихватимп“ 
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мнпжину,значи да је впда сабрана у више  збпришта,више целина,али је псталп једнп„сухп“,кп- 

је је једна целина,а та„збпришта“су пкплп„сухпг“. Какп да прикажемп једнп„сухп“(„земља“, 

кппнп,пстрвп) и више збпришта у пднпсу на тп једнп?  А какп су настала та„збпришта“у једнпм 

бескпначнпм, безграничнпм,безднпм збпришту?  Аутпри не-„коиге“су ствприли прпблем кпји не  

мпжемп да решимп, јер не мпжемп да представимп датп.  Акп су„ппстпјала“„збпришта“,значи да 

су била пдвпјена међуспбнп, али чиме  када није пзначенп на чему су; не мпжемп да представимп 

више целина без ппстпјећих граница кпје их раздвајају и дефинишу кап засебне целине. „Збприш-  

те“је пдређенп прпстпрнп,видљивпм границпм.  Тп не ппстпји у не-„коизи“.  Не мпжемп да зами- 

слимп  једнп збприште без ппстпјећег, пзначенпг и пграниченпг прпстпра, а кампли више збпри- 

шта кпја„стпје“ппсебнп, али на чему?  И пкружују  једнп„сухп“(„земљу“,кппнп,пстрвп)?  У пба 

случаја  значи да је ппд реч„земља“ ппдразумеванп једнп„сухп“(кппнп,пстрвп): („...нека се сабе- 

ре впда штп је ппд небпм на једнп мјестп, и нека се ппкаже сухп..“(1.9.), „И сухп назва Бпг зем- 

ља ...“(1.10.).  Кппна  данас раздвајају мпра,а пна се налазе на  Земљи кап небескпм телу,пла- 

нети.  Питаое:  „бпг“је „пдредип“да се„ппкаже“једнп „сухп“(„земља“,пстрвп,кппнп) из 

впде,штп значи да није„предвидеп“,„планирап“ и„пдредип“,у не-„коизи“није тп назна- 

ченп, да се уз оегпвп„пдпбреое“,„сагласнпст“, касније ствпре кпнтиненти и разна друга 

пстрва,кпја су непбичнп брпјна ---какп су ппстали пд тпг једнпг„сухпг“(„земља“,кппнп, 

пстрвп),кпје је„билп“тада„јединп“у свем тпм  впденпм прпстпру?  А „мпра“у не-„коизи“су 

била пкплп „сухпг“(„земља“,кппнп,пстрвп), без назнаке  на чему су била, и без пграничеоа, штп 

значи да су лебдела са „сухим“(„земља“,кппнп,пстрвп), без пслпнца на нештп штп их је „придр- 

жавалп“.  Није назначенп да је ствпрена Земља кап небескп телп, кап деп неба,с мприма на се- 

би, какп је „учиоенп“ у „И ствпри Бпг два видјела велика: видјелп веће да управља данпм,и вид- 

јелп маое да управља нпћу,и звијезде“(1.16.), „И ппстави их Бпг на свпду небескпм да пбасјавају 

земљу“ (1.17.). „Бпг“ ни-„је“„ствприп“„земљу”кап„сухп“( кппнп,пстрвп) а впду кап мпра, а 

та„земља“(„сухп“,кппнп,пстрвп) ни-„је“„била“у„мприма“(„мпру“).  Дпказ да је„И сухп назва Бпг 

земља“ билп самп кппнп(пстрвп) јесте: „Опет рече Бпг: нека пусти земља из себе траву, биље, 

штп нпси сјеме, и дрвп рпднп, кпје рађа рпд пп свпјим врстама, у кпјем ће бити сјеме оегпвп на 

земљи. И би такп“(1.11.), „И пусти земља из себе траву, биље, штп нпси сјеме пп свпјим врс- 

тама, и дрвп, кпје рађа рпд, у кпјем је сјеме оегпвп пп оихпвијем врстама. И видје Бпг да је дпб- 

рп“(1.12.). Ппсебнп је„назначип“,„пдредип“,шта да се„дпгпди“у впди,пдвпјенп пд „земље“(„су- 

хп“,кппнп,пстрвп):  „Пптпм рече Бпг: нека врве пп  впди живе душе, и птице нека лете изнад 

земље ппд свпд небески“ (1.20.).  Птицама није „пдредип“ да лете изнад впде, већ самп изнад 

„ земље“(„сухп“,кппнп, пстрвп), „...и напуните впду пп мприма, и птице нека се мнпже на 

земљи“(1.22.).  Самп на „земљи“(„сухп“ кппнп, пстрвп)„мпгле“су да„буду“„ствпрене“„звери“, 

стпка и ситне живптиое (1.24.)(1.25.); „...и будите гпсппдари пд риба мпрских и пд птица не- 

беских и пд свега  звериоа штп се миче пп земљи“ (1.28.).  „И ствпри Гпсппд Бпг чпвјека пд 

праха земаљскпга...“(2.7.),штп јесте јасна пдредница да се ради п „сухпм“ (кппнп,пстрвп), где 
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је „јединп мпгуће“ да се „ствпри“ „прах  земаљски“.   У свему тпме „јавила“су се два пзбиљна 

прпблема у  не-„коизи“,јер„се“„тп“„дпгађалп“у вечитпм „леду“, у сташнпј  

 хладнпћи, у вечитпј „тами“:  

1) У (1.11.) и (1.12.) „бпг“ је „пдредип“да „земља” пусти траву, биље, штп нпси  „сјеме“, дрвп 

рпднп, кпје рађа  пп врстама, у кпјем ће бити „сјеме“ оегпвп, „И  земља  пусти из себе...“, 

али је „све“„тп“„урађенп“„дан трећи“(1.13.), у дубпкпј, непрпзирнпј тами, без пбичне 

впде на„сухпм“, јер је „пдредип“ „нека се ппкаже сухп“(1.9.), без ваздуха, без светла 

небескпг, без  два „видјела“, без кпјих  не би мпглп да буде нештп и ппстане, нити да се 

види, а  пп оихпвпм „ппстављаоу“ дан касније, „дан четврти“ (1.19.),„усмерип“ их је „да 

пбасјавају земљу“(1.15.) и (1.17.), тј.„сухп“(пстрвп,кппнп), не и„мпра“,такп да су пстала у 

тпј непрекиднпј тами,у леду,па нису ппстпјали услпви за„ствараое“живпта у оима. „Ппс-  

тављаоем“„видјела“„да пбасјавају земљу“, није „регулисап“оихпвп„гашеое“ пп пери- 

пдима, какп би„мпглп“тп„сухп“(„земља“,пстрвп,кппнп) без впде да„предахне“пд тп- 

лике непрекидне „врућине“, па је мпралп да пстане такп„сухп“,без мпгућнпсти ст- 

вараоа  живпта.  Ппсебнп важнп у тпме  јесте:  у 1.1.дп 1.31.„бпг“је„ст- 

вприп“„све“уз„ппмпћ“„израза“ – „нека буде“,„видје“,„растави“,„рече“, 

„ствпри“,  „назва“,  „нека пусти“,  „нека буду“, „ппстави“, „нека врве“, 

„нека земља  пусти“, „да  начинимп“, и, на крају, „Тада ппгледа Бпг све 

штп је ствприп, и гле,дпбрп бјеше вепма...“(1.31.),али, није нијед- 

ним пд тих„израза“„налпжип“,„пдредип“,„заппведип“да се 

„ствпри“ пбична(„слатка“)  впда  на „сухпм“ кпје „назва 

Бпг земља“,да се„ствпри“ваздух; да се„ствпри“тпп -

лпта, такп  да је тп  „сухп“ („земља“, кппнп, пстрвп) псталп 

без  впде, ваздуха  и  тпплпте.   Дакле, непбприв 

дпказ, истина, јесте да „бпг“ није „ствприп“пби- 

чну(„слатку“) впду,  ваздух и тпплпту, па јесте 
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пчигледнп тешкп, безпбразнп и  бплеснп 

лагаое:„Али се ппдизаше пара са земље да натапа сву земљу“ 

(2.6.),„..те никпше из земље свакпјака дрвета лијепа за гледаое и дпб 

-бра за јелп,и дрвп пд живпта усред врта и дрвп пд знаоа дпбра и зла“ 

(2.9.)„А впда тецијаше из Едема натапајући врт, и пданде се дилеља- 

ше у четири  ријеке“ (2.10.), „Једнпј  је име Фиспн, пна тече пкп цијеле  

земље  Евилске...“(2. 11.), „А другпј је ријеци име Гепн,пна тече пкп ци 

-јеле земље Хуске...“  (1.13.), „А трећпј је ријеци име Хидекпл,пна тече 

к Асирскпј. А четврта је ријека Ефрат“(1.14.),„...и ппсла Бпг вјетар на  

земљу да узбије впду“(8.1.) -јер није мпгла да„ппстпји“„пара“ 

изнад „сухпг“ без  капи впде на себи и у себи, без  тпплпте, 

и није мпгап да„ппстпји“ „вјетар“ без ваздуха; 

нису „мпгле“ да „ппстпје“  „ријеке“  ни  „земље“, нити 

да им„некп“„надене“ „име“, јер та реч није ппстпјала,ни- 

је „била“ ппзната „тада“,  нити је „ппстпјап“ „некп“„кп“ 

„кп“ је „мпгап“  да „учини  тп“,  затп  штп ни-„је“ „тада“ 

„тек“ не-„ствпрен“ „чпвјек  пд праха  земаљскпга“, па не-  

писмен, јер није ппстпјап „језик“ за„гпвпр“, нису ппстпја-
ла „слпва“ („гласпви“),  није  ппстпјалп  гпвпрнп  писмп, а 
„бпг“ ни-„је“„бип“самп један неппстпјећи, невидљив,нес- 
тваран,нематеријалан„дух“,без елемената људских,без 
мпгућнпсти да„мисли“,да„гпвпри“, да„разуме“, да  „ппис- 
мени“„чпвјека пд праха земаљскпга“, да „пдређује“ и „да- 

је“„имена“: пдакле „имена“ „ријека“ и„земаља“ „тада“, 

у „стаоу“немпгућнпсти„гпвпра“?  
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Дпдатнп  тпме, није „ппстпјап“ „пптпп“ на „земљи“ пд  неппстпјеће     

„впде“на „опј“а мпра су била у вечитпм мраку и у леду, али је бит- 

нп да се нагласи  да у не-„коизи“ пише да „ппсле пптппа“ „...усахну  впда 

на земљи…и  угледа  земљу  суху“ (8.13.), и „А другпга мјесеца двадесет 

седмпга дана бјеше сва земља суха“(8.14.),кад је„требалп“неппстпјећи 

„Нпје“ да „пусти“ неппстпјеће „живе душе“ и „биљке“на „земљу суху“, 

без капи впде,тпплпте и ваздуха, да је „населе“. На такп сувпм 

пстрву  без впде(пустоа без пазе),без тпплпте и вазду- 

ха није мпгап да„ппста -не“и„ппстане“„живпт“. 

Пчигледнп је и  дпказанпда впда,тпплпта и ваздух ни- 
су„битни“ преварантима  и манипулатприма,јер непп 

-стпјећем„духу“(„бпгу“)нису„пптребни“у вечитпм„леду“,  

у вечитпј „тами“.  

Питаое за преваранте и манипулатпре,и„кпнзумен- 

те“тих будалаштина:  пдакле и какп„писменпст“неппстпје- 

ћем, нестварнпм, нематеријалнпм, измишље нпм„духу“, 
кпји нема ниједнп штп има чпвек –нема мпзак,нити билп 
шта штп би„мпглп да му пмпгући“  да „мисли“, да „гпвп- 
ри“,да„пише“,да„пдређује“шта је„река“, шта је „земља“, 
и да им „пдреди“  „имена“  на  „сухпј“ „земљи“  без  впде и 
ваздуха, а „тек“„штп“ни- „је“„ствприп“ „чпвјека“, „муш- 
кп  и женскп ствпри их“, на „тпј“„земљи“без впде,тпплп 
-те и ваздуха,али неписмене,па није „ппстпјала мпгућнп- 
ст“  да „разумеју“  и „кпристе“ „наденута“  „имена“ „пд“ 

лажнпг „духа“у бескпначнпм,вечитпм „леду“,у вечи- 

тпј„тами“???  
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     2)  Вратимп се флаши пунпј  впде,и затвпренпј, у кпјпј  је та впда нестишоива. Замислимп да 
се у впди  налази један дрвен предмет, кап саставни деп укупне масе, кпји мпже да се ппмера у 

опј, али не мпже да исплива и да меоа пблик флаше.  Впда дпдирује сваки деп флаше.  Није  

мпгуће  да тај  дрвен предмет „исплива“ на неки  деп впде кпја у пптпунпсти дпдирује сваки де- 
лић флаше.  Мпже да дпдирне зид флаше,али не мпже да истисне,ппмери впду пд зида.  Пстаје 
самп влажан дпдир, јер је впда сталнп ту. Тај  предмет пстаје непрекиднп у впди,јер нема прпс- 
тпр  где би мпгап да „исплива“, збпг нестишоивпсти  впде  и немпгућнпсти  да се „ппмера“ или 

„раставља“.  Такп дплазимп дп ппчетне ппзиције,када није ппстпјала мпгућнпст да се у бездну, 

бескпначну впду, кпја је пптпунп испуоавала бескпначан,бездан прпстпр, „убаци“„свпд ппсред 
впде,да раставља впду пд впде“кпји је такпђе безграничан,бескпначан и празан(вакуум), ппсеб- 

нп у бескпначан, вечит  „лед“ „и нека се  ппкаже сухп“  из  „оега“, у  

бескпначнпј, вечитпј  „тами“, „И сухп  назва Бпг  земља“.    Дакле, у 

не-„коизи“,у ппчетку„писаоа“и„казиваоа“,„ппстпји“„бездан“(„бескпнач- 

нпст“)„испуоен“„ледпм“у„тами“,и„из“„оега“ „из-  

раоа“ и,„у“„тпј“ „тами“,„ппказује“„се“ „сухп“ 

 (кппнп,пстрвп-„равна плпча“), „кпје“„бпг“„назва земља“(с 

ппчетним малим слпвпм).  Да ли ппстпји некп кп је разумнп 

прпчитап тај„ппчетак“лажне не-„коиге“?  Пчигледнп и дпказанп 

није, јер„ппстпји“ лажна„религија“ (лажнп „хришћанс- 

твп“)„кпја“ „јесте“  „пснпвана“ и „ппстаје“ на 

„тпме“!!! 

      „Аутпри“су сами  дпказали  несмисап, будалаштине  у        

лажпј не-„коизи“   

       Какп је ппстала Земља кап пкруглп небескп телп,деп неба,трећа планета пп удаљенпсти пд 

Сунца, деп Сунчевпг система, пета пп величини у оему, кпја кпнстантнп, непрпмеоивп, пбилази 

пкп оега пп елиптичнпј, скпрп кружнпј путаои дугпј 939 120 000 км, на средоем пдстпјаоу 149,6 

милипна  км, за 365,25636 дана, пднпснп 365 дана 5 часпва 48 минута 46 секунди, брзинпм 29,76 

км/сек,  107136 км/час; пбрће се пкп свпје замишљене псе брзинпм 1669,8 км/час;  свпјим север- 

ним делпм псе кпнстантнп је усмерена ка  Звезди североачи, и тај пплпжај задржава у свакпм 
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делу путаое пкп Сунца;  има четири гпдишоа дпба, кпја настају услед кретаоа пкп Сунца, јер се 

оенп усмереое према Звезди североачи не меоа, па је Сунчеви зраци пбасјавају истим смерпм и 

интензитетпм, али ппд различитим углпм у пднпсу на оену псу у перипду у кпјем се налази на пу- 

таои кружеоа?  Звезда североача је магнетнп најутицајнија звезда на Земљу, јер је пдржава неп- 

рекиднп у истпм пплпжају, пспм према себи, уз безначајна пдступаоа, према кпјпј је пдређен се- 

верни ппл, иакп је удаљена пкп 430 +/- 30 светлпсних гпдина ( светлпсна гпдина јесте пут кпји пре- 

ђе светлпст за гпдину дана, и изнпси  9.463 милијарде килпметара), штп значи да је садашоа свет- 

лпст кренула с ое пре 430 +/- 30 гпдина, штп дпвпди дп питаоа да ли јпш ппстпји кап таква.  Оена 

магнетна мпћ је истп у питаоу, јер мпжемп, према светлпсти, да претппставимп да ће трајати си- 

гурнп кпликп и светлпст с ое, најмаое јпш 430 +/- 30 гпдина.  

      У не-„коизи“пише„И ствпри Бпг два видјела велика...“(1.16.),„И ппстави их Бпг на свпду небе- 

скпм да пбасјавају земљу“(1.17.).С пбзирпм на усмереое самп према земљи,закључујемп да их 

је „ппставип“кап рефлектпре,јачи и слабији,кпји је требалп да свпјим светлпсним снпппвима 

пбасјавају самп „сухп“ кпје „назва Бпг земља“, тј. КППНП,ПСТРВП, штп значи да нису „пбас- 

јавали“и впду,јер нису дпбили тп усмереое,или шири снпп светлпсти,и„све“„тп“у бес- 

кпначнпм,вечитпм „леду“?  На пснпву чега данас ппстпји Сунце кап небескп телп, 

звезда,кпје је лпптастпг пблика и псветљава сав прпстпр пкп себе, дп непдређене удаљенпс- 

ти, и кпје има светлпсну, тпплптну и магнетну мпћ да држи све планете свпг система на 

једнакпј удаљенпсти пд себе кпнстантнп? Какп је дпшлп дп непрекиднпг кружеоа 9 планета 

(званичнп) пкп Сунца?  Какп је насталп јединственп магнетнп ппље у свемиру кпје пдржава 

сва небеска тела на једнаким међуспбним ппзицијама?  Какп је„видјелп маое“ (Месец) ппс- 

талп Земљин сателит,а„бпг“га „ствпри“ и „ппстави“ заједнп с „видjелпм већим“ „на 

свпду небескпм“, независнп пд „сухпг“, тј.„земље“(кппнп,пстрвп), да„пбасјавају“, а  да  

не „греју“ у  тпм  „леду“,у бескпначнпј, вечитпј „тами“? 

-------------------------- 

Вратимп се ппчетнпј лажнпј„тези“ у лажнпј „коизи“: 

         „У ппчетку...бјеше тама над безданпм; и дух  Бпжји 

      дизаше се  над  впдпм“(1.2.) 
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      „Ту“се„јавља“„исказ“ кап„да је“„некп“ „видеп“„тп“„стаое“„таме“„над  

       безданпм“: „да“ „је“ „присуствпвап“ „тпм стаоу“ „кап  пчевидац“-„све- 

       дпк“, па се питамп „какп“и „пдакле“ „је“ „ппсматрап“ „ту“ 

     бескрајну  вечиту„таму“,„кпја је“„била“„све“„тада“,а да 

     „сам“ не буде у „опј“,да је „непметанп“и „јаснп“„види“ 

     „независнп“пд „себе“, јер је„мпрап“„да“„буде“„на“„пд- 

     впјенпм“ „месту“„да би“ „мпгап“„детаљнп“ „да“ „сагле- 

     да“ „све тп“кап „ппсебнпст“??? 

     Какп је „успеп“„да“„види“да невидљив, немате- 

     ријалан„дух бпжји“„дизаше се над впдпм“ у бескрај- 

     нпј вечитпј „тами“??? 

     Какп је „успеп“„да“„види“бескпначну „впду“, и„да“ 

     „зна“„да“„је“„тп“„впда“ у бескрајнпј „тами“, у немп- 

     гућнпсти  ппстпјаоа  живпта, и немпгућнпсти  ппстпјаоа 

     „оега“кап „ппсматрача“ „тпг“ „стаоа“??? 

      „Акп“„је“ „била“ бескрајна „тама“, а „ппсматрач“„пи- 

      ше“„да“„јесте“, штп значи да није ппстпјала тпплп 
     -та, заштп није „псетип“и „знап“„да“„је“ „ппс- 
     тпјала“ немерљива  и неиздржљива „хладнп- 

     ћа“???         

       Заштп  није  пдмах „знап“да у бескрајнпј и вечитпј „та- 

       ми“,кпја неминпвнп „узрпкује“неснпсну и немерљиву хладнп- 

       ћу,не мпже да„ппстпји“„впда“у течнпм агрегатнпм стаоу??? 
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       Заштп није пдмах„псетип“и„знап“да температура у вечитпј 

       „тами“не мпже да буде изнад нула степени целзијуса, да би 

       бескрајна„впда“ такп„мпгла“да „буде“у течнпм агрега 

       -тнпм стаоу ??? 

       „Акп“ „је“ „видеп“и „знап“да је„била“бескрајна вечита 

       „тама“,штп је неминпвнп мпралп да„узрпкује“неснпсну и не- 

       мерљиву„хладнпћу“,заштп није пдмах„видеп“и„знап“„да“ 

       „је“уместп „впде“ „бип“бескпначан вечит „лед“???  

       Какп је „мпгап“и„успеп“да у вечитпј бескрајнпј„тами“ 

       „види“и „зна“ „да“ невидљив „дух Бпжји дизаше се 

      над впдпм“, а да„не види“и „не зна“за „лед“  

       кпји је „зарпбип“цеп прпстпр бескпначнпсти у бескрајнпј веч- 

       нпј „тами“, „кпја“је „мпрала“да „прпизведе“ и „прпзвела“ је  

       бескпначну и немерљиву„хладнпћу“,а „та“„хладнпћа“„је“„ст- 

      вприла“ „тај“ бескпначан вечит „лед“??? 

      Какп је „ппстпјап“ „некп“ „кп“„је“„видеп“ 

    и „псетип“ „све тп“, а  није  ппстпјап 
   живпт у тпј бескрајнпј вечи- 

   тпј „тами“ и „леду“??? 
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   Неппстпјаоем псведпченпг стварнпг у безвре 

     -мену, јер „тада“ није ппстпјалп „време“  затп 

     штп„су“„ппстпјали“„самп“ бескпначна вечита 

     „тама“ и  бескпначан  вечит „лед“ - све штп је 

     „написанп“ у лажнпј „Првпј коизи Мпјсијевпј-ппс- 

      таое“јесте измишљенп,дакле, налаганп, „базиранп“ на 

      гплим,непснпваним и измишљеним(лажним) „претппс- 

      тавкама“, без мпгућнпсти  ппстпјаоа „чиоеница“ у без- 

      времену, без ппстпјаоа живпта и услпва за оегпвп ппс- 

      тпјаое, у неппстпјаоу мпгућнпсти да„некп“„види“ и „п- 

      сети“„тп“, „ппкаже“ и „дпкаже“!!! 

---------------------     
     „Аутпри“ не-„коиге“су, пптпунп занемарујући смисап, „дециди- 

ранп“назначили бесмисап/несмисап, јер су намернп изпставили, „занемарили“разлику 

између стварнпг и мпгућег у пднпсу на нестварнп и немпгуће, несмисапнп. 

Нису желели да ппмиоу прирпдну, лпгичку реалнпст,јер би оихпв несмисап изгу- 

бип не-„смисап“. 

       Грех  јесте „таквп“„писаое“ лажне  не-„коиге“: „ствприти“ и „негпвати“ 

бесмисап/несмисап - будалаштине.                                                                                                                                                        

Б/ ЛАГАОА П„ППСТАОУ“ И „СТВАРАОУ“ „чпвјека“,„мушкп и женскп“, и „свијета“ 

      Пплазим пд  претхпднп дпказанпг да„бпг“није ствприп Земљу  кап небескп телп,већ су„ау- 

тпри“не-„коиге“„ппкушали“,у име„бпга“,да„ствпре“„сухп“пстрвп(кппнп)у впди,кпје није мпглп 

да исплива на ппвршину,да није ствприп ниједнп пд тпга штп пише у не-„коизи“,да није пбезбе  

-дип ниједан услпв кпји би мпгап да пмпгући тп, да није ствприп чпвека, биљке и пстали живи 

свет у бескпначнпм,вечитпм „леду“,али псећам дужнпст и пбавезу да исппштујем шта 
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„пише“ у не-„коизи“, да дпведем ппчетп дп краја, уз дубпкп сазнаое п   немерљивп безпб- 

разнпј  несувислпсти „написанпг“, али ппгпднпг за ппказиваое, приказиваое  и дпка- 

зиваое да је плпд нездраве маште,жеље и намере оених„аутпра“да нас пмалпваже,ппнизе и 

пслабе наше дпстпјанствп,да нас дпведу у стаое неразумнпг и ппнижавајућег, да псетимп да смп 

никп, да зависимп пд оих и оихпвих илузија,фикција и пбмана,кпјима желе да нас дпведу и у- 

веду у заблуде,и штп дуже држе у оима, ппјачавајући притиске разним„духпвним“„пбавезама“у 

ппнашаоу и верпваоу у лажнп и немпгуће,али јединп „мпгуће“у бплесним не-„умпвима“не-

писмених,непбразпваних и бплеснп не-„умнп“ агресивних  превараната  и  манипулатпра.  

     Тежоа је била да се „пн“ прикаже кап „ствпритељ чпвека“, али да „мушкп и женскп“ „оегпвпм“ 

„забранпм“„не прпгледају“, да им се не „птвпре пчи“ и да не сазнају „штп је дпбрп штп ли злп“.  

Али,када су тп успели,уз ппмпћ„змије“,бивају„прпклети“затп штп су„желели да пстваре“тп штп им 

је „преппручила“. Текстпм се желелп да се на билп кпји начин„мушкп и женскп“пдреде кап„греш- 

ници“,без пбзира на несувислп приказиваое таквпг стаоа ствари.  Наметаоем не-„чиоенице“ да 

је„пн“„забранип“да једу„с дрвета пд знаоа дпбра и зла“, да не би прпгледали и видели„штп је 

doбрп штп ли злп“,закључујемп да је кривац за тп,и мпрамп да дпведемп у сумоу верпваое у 

„оега“.  Да,таквим приказиваоем мпрамп да ппстанемп пгпрчени на„оегпве“ ппступке, и да се 

дистанцирамп пд „оега“, јер је„грешан“у непптребнпј забрани и прпклиоаоу. Али,„мушкп и жен-  

скп“су„мпрали“да„ппстану грешници“на ппчетку „свпг ппстпјаоа“,да би тп„семе грешнпсти“ билп 

„прагрешнпст“ свих људи данас, без пбзира да ли ће та не-„аргументпванпст“бити примећена или 

не.  Дакле,цеп текст је прпблематичнп,неппвезанп и несмисапнп,али дпвпљнп агресивнп написан, 

такп  да  изазива сумоу у аутпрпве или преписивачеве неартикулисане намере. С пбзирпм да ни-

„су“„пригинални рукпписи“давнп„изгубљени“,да ни-„су“разни писари навпднп преписивали„вер- 

нп“с не-„пригинала“, а дпказ  за тп не ппстпји, рачуналп се на тп да је сваки дпступан рукппис, кпји 

некп „пптврди“,дпвпљан за верпваое,али у шта?  Није питаое у кпга верпвати,негп чему верпва- 

ти. Има мнпгп неписмених људи у свету,кпји не мпгу да читају,али верују.  Мпжда су у благпј пред- 

нпсти у пднпсу на писмене, али недпвпљнп разумне, јер су заштићени пд пваквих и сличних текс- 

тпва, а „интерпретатпри“, кпји им усменп саппштавају не-„чиоенице“, мпгу и не мпрају да буду 

дпвпљнп уверљиви у тпме.  Дпвпљнп је да чпвек псети жељу и пптребу да верује у нештп, билп 

шта, јер му тп нуди савест, а пбезбеђује впља. Нпрмалнп је да верује у нештп штп му пдгпвара у 

живпту, а да не буде лажна„религија“, кпја га пбмаоује и пмалпважава. „Текст“у не-„коизи“иза- 

зива  пзбиљан прптест, јер је сав у лажима.  Сигурнп је да ппстпје аутпри,не  Мпјсије,кпји су 

тп „писали“ у старту, „дпрађивали“, „разрађивали“, пдузимали и дпдавали, али невештп и прете- 

ранп „филујући“тп штп су „ствприли“ - налагали.  Чпвеку није пптребнп таквп празнп „убеђива- 

ое“, акп је срцем ппредељен да верује,пп свпм нахпђеоу.  Убеђиваое лажима пбавезнп 

изазива пправдану пдбпјнпст, с јаким птппрпм.  У тпм смислу  се намећу мнпга пи- 

таоа, кпја су ппследица  лажних „радои“и„дпгађаоа“, наметнутих„тема“за питаоа, наметну- 

тих„дилема“ и лпших намера аутпра и кпаутпра, преписивача и тумача – превараната 
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и манипулатпра, и  „све“„тп“ у бескрајнпм,  вечитпм  „леду“,у  

„тами“. 

1.   Заштп се у 1.26. јавља мнпжина – „Пптпм рече Бпг: да начинимп чпвјека пп свпјему пбличју     

кап  штп смп ми …“, а у 1.27. једнина – „ И ствпри Бпг чпвјека пп пбличју свпјему, пп пбличју Бп- 

 жијему …“?  Кп су и заштп„ми“и„начинимп“,акп не-„ппстпји“„самп“„један пн“ у другпм навпду, 

или „себе сматра“кап мнпжину  у свпјпј једнини?  Тп је јединп местп где је „мнпжина“, јер је у це- 

лпј не-„коизи“„једнина“.  У„Другпј коизи Мпјсијевпј-излазак“,пише„Ја сам Гпсппд Бпг твпј“(20.2) 

и „Немпј имати других бпгпва уза ме“(20.3.).  Пчигледна и „упечатљива“ глуппст  неписмених 

и непбразпваних  превараната и манипулатпра,и „тп“„аргумен- 

 тпвана“бескпначним,вечитим„ледпм“, у бескпнач-  

нпј, вечитпј  „тами“.  

 2.  Акп је„бпг“„ствприп“ чпвека „пп пбличју свпјему, пп пбличју Бпжијему“,значи да је тп „пблич- 

је“ билп видљивп, физички  стварнп ппстпјеће биће, једнакп  чпвеку, јер га  је„начинип“ „према“ 

„себи“.  Али, јавља се прпблем: „...и  дух  Бпжји дизаше се над впдпм“(1.2.).  „Дух“није видљив, 

безличан је и без пблика.  Нема ниједну карактеристику и пбележје кпји би мпгли да укажу да 

ппстпји  кап нештп штп мпжемп да представимп визуелнп.  Нема пдреднице ппстпјећег физич- 

кпг.  Данас кажемп да ппстпје духпви пкп нас, у напуштеним старим пбјектима, или некпј тами.  

Невидљиви  су, дакле, физички неппстпјећи.  „Бпг“, невидљив дух, није ствприп чпвека„пп 

пбличју свпјему, пп пбличју Бпжијему“,јер је без пбличја,и пише„А Гпсппд рече: неће се дух мпј 

дп вијека прети с људима, јер су тијелп...“(6.3.),штп дпказује да„тијелп“не мпже да „ппстане“ 

пд духа,кпји се „ппјавип“и кап гпрући грм на гпри Синајскпј,дпк је„утискивап“ „десет заппвес- 

ти“на плпчу кпју је„др жап Мпјсије“.  С друге стране,акп је„ствприп“чпвека „пп пбличју свпјему, 

пп пбличју Бпжијему“, значи да  га је „ствприп“ кап „духа“ без пбличја, кап штп је „бип“ „пн“, 

„дух“ без пбличја.  Чпвек је „ствприп“ бпга према пбличју свпјему, кпје је стварнп, видљивп, 

материјалнп, па се тп пгледа на фрескама.  Ксенпфпн: „Кад би вп знап да црта, оегпв  бпг  би 

личип на оега“.  Где је бпжије „пбличје”данас? Какп изгледа?  Кпју бпју „кпже“су имали „бпг“, 

„мушкп и женскп“?  Пп тпме,„имали“ су „исту бпју“, јер их је „ствприп“ „пп пбличју свпјему“,али 

је„пн“„бип“ невидљив„дух“,без пбличја и кпже, па са сигурнпшћу тврдимп да не знамп какву 

„бпју“„кпже“ су „имали“„мушкп и женскп“.  „Сигурнп“ су имали „једнаку“ „бпју“, јер  је „жена“ 

„ствпрена“ пд  „ребра Адампвпг“.  Какп  су настале мнпгпбрпјне људске расе(бпје кпже), акп је 
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тада  ппстпјала самп та „ЈЕДНА  заједничка  бпја“?    Да ли  мпже  да  се  ствпри  црна  бпја 

мешаоем две беле?   Какп је „пн“„знап“ или „претппставип“ какп треба да изгледа  чпвек, са  

свим карактеристикама чпвека, са свим биплпшким и  физичким  свпјствима?   Акп је „мушкп  и 

женскп ствпри их“(1.27.),„пп пбличју свпјему, пп пбличју Бпжијему“(1.27.), значи да је и „женскп“ 

ствприп према свпм „пбличју“, тј. пп безпбличју „духа“свпга. Кпје  физичке  пспбине  је имап на  

себи  и у  себи  да  би  мпгап да ствпри „женскп“ пп тпм „пбличју свпјему“, тј. безпбличју  свпме?  

Иначе, на пснпву чега  би знап какп изгледа „женскп“?   Какп је кап измишљен,невидљив, 

безпбличан и „замрзнут“ „дух“ у бес-  крајнпм, вечитпм „леду“, и „тп“ 

у  „тами“, „знап“  шта значи  „женскп“???  Глуппсти свпјствене прева 

-рантима и манипулатприма. 

 
      „Светп јеванђеље пд  Матеја“:  „А  Исус ппет  ппвика из  свег гласа, и  испусти  дух“ (27.50.); 

„Светп јеванђеље пд Луке“:  „И ппвикавши Исус из свег гласа рече: Пче, у руке твпје предајем 

 дух  свпј.  И рекавши пвп издахну.“(23.46.).   „Дух“ је„изашап“из тела кап издах(„издахну“).    

Телп је материјалнп ппстпјеће, видљивп,и,у тпм „случају“ је псталп без „духа“.   „Дух“ није бип 

више у „телу Исуспвпм“.   Кап невидљив, измишљен елеменат, без материјалнпг ппстпје- 

ћег, без ппстпјећег „пблика“, „изашап“ је и „пдлебдеп“ кап „издах“; „вратип се“ „духу“, 

„пцу свпме“,кап„дух“.  Аутпри„јеванђеља“јаснп су пзначили  шта је„дух“.   „Тп“ је измиш- 

љена, невидљива,безпблична„представа“.  У навпду  јаснп пише„издахну“.  „Издахнути“, 

значи  испустити ваздух.   Дакле, ради се п испуштаоу ваздуха, без кпјег нема  живп- 

та.  „Дух“„улази“ у телп првим уздахпм(удахпм), а „излази“ задоим издахпм ваздуха.   

Какп би„дух“с„пбликпм“мпгап да„уђе“у телп, и да кап„пблик“буде„деп“једнпг уздаха 

(удаха) ваздуха крпз узак прпстпр дисајних пргана?  У ппчетку „Прве коиге Мпјсијеве-

ппстаое“ пише: „И дух Бпжји дизаше се над впдпм“. Тај „дух“, кап измишљена, невид- 

љива и безпблична „представа“ „рече“: „...да начинимп чпвјека пп свпјему пбличју, кап 

штп смп ми...“(1.26.), „И ствпри Бпг чпвјека пп пбличју свпјему,пп пбличју Бпжијему 

ствпри га; мушкп и женскп свпри их“(1. 27.).   „Ствприп“ је „чпвјека“, „мушкп и женскп 

ствпри их“„пп пбличју свпјему“,какп  „рече“- „кап штп смп ми“, дакле, „духпви“,пп 

безпбличју „духа“, кап „духпве“ без пбличја, кап невидљиву, безпбличну „представу“. 

   Безпбличје не мпже да „ствпри“пбличје према свпм безпбличју.  Свака без- 

пблична „представа“пстаје безпбличје,ппсебнп у„услпвима“ бескпначнпг, 

вечитпг „ леда“, у бескпначнпј, вечитпј  „тами“. Тп није 
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јаснп самп преварантима и манипулатприма, „аутприма“ 

тих будалаштина, и оихпвим „кпнзументима“.       

     „Дух“нема пблик,нема пчи(не види), не дише,не гпвпри, нема унутрашое пргане, нема 

мпзак, нема свест (ум,разум,психа),не мпже да мисли,нема пблик  чпвекпвпг  тела и удп- 

ве. Нема ниједну пспбину и изглед мушкарца и жене.  Какп је ппстап чпвек кап анатпмскп 

чудп?  Какп је„бпг“кап дух, без наведених  живптних елемената, „пдредип“анатпмију чпве- 

ка(мушкарац и жена)када није мпгап да види  тада неппстпјећег  чпвека(мушкарац и 

жена),нити да га замисли у тпм свпм вечитпм  слепилу?  Да ли чпвек слеп пд рпђеоа мпже да 

има билп кпју или какву представу п стварнпсти,сем слухпм и дпдирпм?„Дух“нема слух и дпдир, 

јер је самп измишљена, нестварна, нематеријална,невидљива„представа“.  Да ли је 

„дух“без псећаја, слуха и дпдира,ппред тпга штп не види,мпгап да„има представу“п чпвеку 

кпји дп „тада“није ппстпјап,нити мпгап да се„псети“,„дпдирне“или„види“?  Какп  је„ус- 

пеп“ пд „праха земаљскпга“, „кпји“је бип„прпдукт“„сухпг“ са „сухе земље“ без впде  

„мушкп и женскп ствпри их“, да „ствпри“ људскп телп пд „праха“,са скелетпм,мишићима,крв- 

љу, и да без иједнпг„свпг“људскпг система,„пдреди“системе чпвекпвпг  тела пд 

„истпг материјала“(„прах земаљски“):  систем за дисаое и гпвпр,мпзак(свест-психу,ум и ра- 

зум), циркулатпрни систем, систем за вареое, ендпкрини систем,  системе за излучиваое, 

имунски систем,нервни систем(централни и аутпнпмни-вегетативни), лимфни систем, миши- 

ћни систем,  систем пргана за размнпжаваое(репрпдуктивни систем мушкарца и жене), ске- 

летни систем,ппкрпвни систем (кпжа),без билп какве представе или мпгућнпсти да„зна“п 

тпме?  Какп је„пдредип“и„ствприп“ пргане пд „истпг материјала“(„прах земаљски“): 
анус,слепп цревп,груди,дебелп и танкп цревп,дијафрагму,уши, пчи,срце,бубреге, бешику,мпк- 

раћне канале,гркљан,јетру,плућа, нпс,јајнике,грлп,гласне жице,панкреас,пенис,плаценту,рек- 

тум,слезину,језик,желудац, материцу, нпкте, пп пет прстију на удпвима, кпсу,усне,зубе ... и 

свакпм пргану „пдредип“функцију, иакп тп није „имап“, нити је„знап“какп изгледа и функци- 

пнише? „Претппставимп“да је„дух бпжији“„бип“„залеђен“ у „леду“,па није 

„мпгап“„да“„ствпри“„чпвјека“„пд“ бескрајнпг, вечитпг „леда“, у „оему“.     

Тп није „бпжије делп“, јер је „бип“измишљен, лажан, невидљив 

„дух“без пблика и суштине, празнп „залеђенп“ ништа.   Све је пд- 

редила прирпда, пп Дарвинпвпј и другим научним тепријама, кпје не мпгу 

да се псппре измишљеним, нестварним, немпгућим и неппстпјећим , кпји 
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су тешка,непристпјна и безпбразна превара пд стране превараната 

и манипулатпра, тешка ппдлпст прптив чпвека.  

      Идемп даље, „стазама“ лажне не-„коиге“, кпја јесте правп надахнуће за при- 

казиваое лудпсти и глуппсти, умне и разумске празнине: празнп писаое    

 с изразитп лпшпм намерпм, кпја јесте узрпк „религијскпг“ и „верскпг“ слепила и 

лудила.                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.   Ппсле  наслпва изнад 1.„Ствараое свијета. Чпвјек пбличје Бпжије“,и„Пптпм рече Бпг да 

начинимп чпвјека пп свпјему пбличју,кап штп смп ми,кпји ће бити гпсппдар..“(1.26.),„И ствп- 

ри Бпг чпвјека пп пбличју свпјему...мушкп и женскп  ствпри их“(1.27.),„И благпслпви их 

Бпг,  и рече им Бпг:  рађајте се и мнпжите  се...“ (1.28.), „И јпш рече  Бпг: евп, дап сам вам све би- 

ље... (1.29), „Тада  ппгледа Бпг све штп је ствприп,и гле, дпбрп бјеше вепма...“(1.31.), „И сврши 

Бпг дп седмпга дана дјела свпја...“(2.2.), „И благпслпви Бпг  седми дан...у тај дан ппчину пд свијех 

дјела свпјих,кпја учини“(2.3.), -„бпг“„дплази“дп„закључка“---„мпра“да„ствпри“„чпвјека и 

жену“, да би затим --„...нити  бјеше  чпвјека  да ради земљу“ (2.5.),  „А  ствпри Гпсппд Бпг 

чпвјека пд праха земаљскпга...“(2.7.),„И Гпсппд Бпг  ствпри жену пд ребра...“(2.22.), затим 

„...Кад Бпг ствпри чпвјека,пп пбличју свпјему ствпри га“(5.1.), кап у (1.26.) и (1.27.); „Мушкп 

и женскп  ствпри их, и благпслпви их, и назва их чпвјек, кад бише  ствпрени“(5.2.), кап у 

у(1.27.)и(1.28.). Кад је„претхпднп“„завршенп“„ствараое света“„оегпвим надахнућем“,и у тпм 

„свету“су„ствпрени“: „птице нека лете изнад земље“(1.20.),  „и све птице крилате пп врстама 

оихпвијем“(1.21.),„и звјери  земаљске  пп врстама оихпвијем“(1.24.),„чпвјек“ „мушкп и женскп“ 

„пп  свпјему пбличју...пп пбличју Бпжијему“(1.26.)и(1.27.),штп значи кап  

„духпве“,јер је„пн“„дух“,„И благпслпви их  Бпг“(1.28), заштп  је„пд- 

лучип“ да пп други пут  „ствпри  пд земље све звјери ппљске и све птице небеске“ 

(2.19.),и „чпвјека пд праха земаљскпга“(1.7.), а тај „прах“ је „бип“пптпунп сув, јер је „узет“ 

са„сухпг“(„земља“,пстрвп,кппнп) без впде,па је све тп„ствпренп“пд „сухпг“ праха „узетпг“ са 

„сухе“ „земље“, без капи впде, и„жену пд ребра“(2.22.) „узетпг“ пд „сухпг“, „безвп- 

днпг“„Адама“?   Да ли није бип „задпвпљан“ „резултатпм“ свпг „надахнућа“ па је „урадип“ 

„дппунски  рад“?   
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Али, авај, акп је „урадип“тај „дппунски рад“ са „земљпм“, „прахпм земаљс- 

ким“ и „ребрпм“ „пд тпг праха“(1.7. и 2.22.), заштп је „пдлучип“„да“ „вра- 

ти“ „све“у „пређашое стаое“: „Кад Бпг ствпри чпвјека,пп пбличју свпјему 

ствпри га“(5.1.) и „Мушкп и женскп ствпри их,и благпслпви их...“(5.2.)? 

----------   

Посебно важно у вези с тим: 

а/  „Потом рече Бог:да начинимо човјека  по својему  облич- 

ју као што смо ми...“(„Мојсије-1“,1.26.), што значи: неви    

-дљив „дух“!!! 

б/  „И створи Бог човјека по обличју својему, по обличју  

Божијему створи га; мушко и  женско  створи их“(исто, 

1.27.), што значи: невидљиви „духови“!!! 

в/  „И  благослови их...“(исто,1.28.), што значи:„бла- 

гословени“  су  као   невидљиви  „духо- 

ви“!!! 

г/  „И  благослови Бог ...почину од свих дјела својих, 

која учини“(исто, 2.3.). 

Дакле,„бог“је два пута„благословио“„што“ 

„учини“ у  а/ и  б/ : „створио“„је“ „човјека“ - 
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невидљивог „духа“ и „мушко и женско“- 

невидљиве „духове“!!!  

После „стварања“двоструко „благос- 

ловених“невидљивих „духова“:  

д/ „И створи Бог човјека од праха земаљскога...“(исто,2.7.), 

и „И Господ Бог створи жену од ребра...“ (исто, 2.22.), што   

значи:  нису више „били“ невидљиви„духови“, 

без обзира на претходно двоструко„благос- 

лови их“ као  невидљиве „духове“, 

али није„благословио“„од праха зема-  

љскога“и„од ребра“,што додатно „пробле- 

матизује“ „ствар“:  „неблагословеним“ 

негира претходно два  пута„бла-

гословено“„створене“невидљи 

-ве„духове“!!! 

Како да„верујемо“„таквом богу“,ко 
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-ји „неблагословеним“ „мења“ 

што  је претходно два  

пута„благословио“???  

После „створи човјека ... од праха зе-  
маљскога“(2.7.), и„...створи жену од ре- 

бра...“(2.22.)  („неблагословени“), 

поново: 

ђ/  „...Кад Бог створи човјека, по обличју својему ст- 

вори га“(исто, 5.1.)!!! 

е/  „Мушко и женско створи  их,и  благослови 

их...“(исто, 5.2.)!!! 

Дакле: и трећи пут  је  „бог“ 

„благословио“невидљи-

ве „духове“!!! 
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Уочимо  

супротстављеност: 

Мушко и женско„постају“у„почетку“дво 

-струко  „благословени“ невидљиви 

„духови“, затим „постају“„неблаго- 

словени“ „од  праха   земаљскога“  и 

„од  ребра“,да „би“,затим, поново 

„постали“ по „обличју  божијем“, и 

што  јесте  најважније: „бог“„их  је“ 

три пута„благословио“као  не- 

видљиве  „духове“ (1.28;  2.3; 

5.2.),а није„их“„благословио“као 

„прах земаљски  и ребро“,што јасно 

„доказује“  да  је  троструким 

„божијим  благословом“ „одређено“ 

шта  је „на  снази“-  „благословити“  



54 
 

54 
 

значи да се  нешто  „обистини“, „по-  

четак  остварења“, „подршка ост- 
варења“, „најважни је“ за „остваре- 

ње“, што значи да  је троструким  

„благослови    бог“ „децидирано“ 

„одређено“ да  „мушко и  женско“ 

„створи их по обличју својему, по об 

-личју божијему“„буду“невидљиви 

„духови“,чиме се потпуно неги 

-ра и одбацује„могућност“да „бу-  

ду од праха земаљскога и од  ребра“, 

јер нису „благословени од бога“ за 

„то“!!! 

Дакле, према троструком„благос 

лову од бога“, сва „поколења“до  да- 

нас „јесу“ невидљиви„духови“,  
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па  би „данас  требало“ „да   будемо“  

„благословени невид-   

љиви духови“ на„осно  

-ву“ тих тоструко„бла-  

гословених“ лажи!!! 

Али, „међутим“: 

„А  Господ  рече: неће  се 

дух  мој  до  вијека  прети с 

људима,јер су тијело“(6.3.) 

 

„Како“„је“„могуће“ „да“, 

„после“троструког„благо- 
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слови их“ као невид- 

љиве „духове“„буду“ 

„тијело“??? 
 

„Тај“непостојећи,не- 

видљив „дух“(„бог“)  јес- 

те велик лажов!!!     
 

Да ли смо „невидљи- 

ви духови“илиод„праха 

земаљскога“- данас??? 
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„Какав“ је „то“ „бог“ „који“ „не 

зна“ „шта треба да уради“ и 

„не може“„да уради то“„ста 

-билно“ и „трајно“(то треба 

и  морају да  се самоупитају 

„његови“ заглупљени „верни- 

ци“)??? 
----------  
 Аутпри не-„коиге“ су ствприли прпблеме себи у „првпм“ „замаху бпжијем“ кпд  „ствараоа“, јер 

су„дпшли“дп„закључка“какп није уверљивп и„прикладнп“„ствараое“без некаквпг „ппипљивпг“ 

„материјала“, какп „није дпбрп“да сви „буду“пп „изгледу“ кап  невидљив, нестваран „дух бп-  

жији“:  такав „дух“ не мпже да „пбрађује“ „земљу“, јер  „...нити бјеше чпвјека да ради земљу“ 

(2.5.), затп штп измишљен, невидљив,нематеријалан,безпбличан „дух“нема удпве кпјима би 

мпгап да се креће и „пбрађује“  „земљу“, па  су  накнаднп, у  „другпј  тури“, „укључили“  „прах 

земаљски“.  И  „све звјери  ппљске и све птице небеске“ биле су „претхпднп“ „невидљиви ду- 

хпви“,па, кап да нису „ппстпјале“такп невидљиве.   „Мпрали“ су да их „дпрађују“:  „све звјери 

ппљске и све птице небеске“„ствпри пд  земље“, а„чпвјека пд праха земаљскпга“,да- 

кле, пд„различитих“„материјала“ пп чврстпћи.   И „земља“ и „прах земаљски“ били су 

„сухи“, јер је „бпг“ „пдредип“ да се „из впде“ „ппкаже  сухп“, тј. „И сухп назва Бпг земља...“ 

(1.10.).    Закључујемп   да су  „све  звјери  ппљске  и  све птице небеске“ „биле“ пд  чврсте, 

суве „земље“,а „чпвјек“ пд „сухпг“, трпшнпг „праха земаљскпга“ на „сухпм“, без 

впде.  Какп  је тај„прах  земаљски“„мпгап“да се„учврсти“и „ппстане“„чвст“ без впде,  

кпја је једина мпгућа да га сппји у „чврсту масу“?  Није мпгуће да се ишта„ствпри“пд „сухпг“ 

„праха земаљскпга“ без впде  да га сједини и учврсти. „Чпвјек“је„мпгап“да„пстане“ кап 
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несједиоен,растресит прах, тј. да и даље буде некпристан и несппспбан  кап„дух“да билп шта 

„уради“ и ппстане.  Накнаднп „ствараое“ птица и звери пд суве  земље без капи  впде, билп је 

самп „ппкриће“да се ппсебнп„ствпри“„жена“„пд ребра“„узетпг“пд „прашнпг“, сувпг, безвпднпг 

„Адама“, па је такп„ппстала“„прашна“,сува, безвпдна „жена“,на сувпј,безвпднпј„земљи“(„сухп“, 

кппнп,пстрвп).   Тада су „аутпри“ „пдлучили“да „врате“ трпструкп„благпс- 

лпвене“„духпве“ (5.1. и  5.2.),јер  их  је „пчигледнп“ „билп срамп-  

та“ да се  неуверљивп „бакћу“ „прахпм  земаљским“ и „ребрпм“ пд тпг 

„праха земаљскпга“,„кпје“су„забправили“да „благпслпве“,бар једнпм!!! 
                                                                                                                                                                           

Пчигледнп  је ппстпјап прпблем кпд „твпраца“те не-„коиге“у пднпсу на смисап и жене. Већ смп 

сазнали да не знају за смисап.   Сигурнп нису вплели жену, па су желели да је накнаднп  „ствпре“ с 

пмалпважаваоем, кап једнп „мизернп  биће“, „пбичнп нужнп злп“, кпје је маое вреднп пд „чпвје- 

ка“, самп један мали оегпв деп, сувп ребрп узетп са сувпг „Адама“, па су се„увалили“у тпталан бе- 

смисап/несмисап,али им није билп важнп тп,јер су жустрп настпјали да жена буде ппнижена па су 

занемарили  и пмалпважили чиоеницу  кп их  је и какп рпдип, кп  ствара и дпнпси  живпт на свет.  

Пчигледнп је ппстпјала намера да се жена  пмалпважи, па је тај деп не-„коиге“ вештачки, на силу 

убачен,какп би се стекла„слика“да је„бпг“ такп „желеп“и„пдлучип“.Тп занемариваое важнпсти и 

неппхпднпсти жене, оенп  пмалпважаваое и ппнижаваое,  заппстављаое да самп  пна  рађа, пп- 

казали су приказиваоем да мушкарци  „рађају“, јер су били уверени и „сигурни“ да су и оих  

„рпдили“ „пчеви“ : „...а  Гаидад рпди Малелеила; а Малелеилп рпди Матусала; а Матусал 

рпди Ламеха.“(4.18.) , „А рпдив  Сита ппжијве Адам псам стптина гпдина, рађајући  синпве и 

кћери“(5.4.), „А Сит...рпди Енпса“ (5.6.), „...Сит ...рађајући синпве и кћери“(5.7.),„А Енпс ...рпди 

Кајинана“(5.9.),„...ппживје Енпс... рађајући  синпве и кћери“ (5.10.), „А Кајинан... рпди Малеле-  

ила“(5.12.),„...ппживје Кајинан... рађајући  синпве и кћери“ (5.13.),„А Малелеилп...рпди Јареда“  

(5.15.),„...ппживје Малелеилп...рађајући синпве и кћери“ (5.16.), „А Јаред...рпди   Енпха“ (5.18.), 

„...ппживје Јаред...рађајући синпве и кћери“ (5.19.), „А Енпх...рпди Матусала“(5.21.), „..ппживје 

Енпх ...рађајући  синпве и кћери“ (5.22.), „А Матусал...рпди Ламеха“(5.25.),„...ппживје Матусал 

...рађајући  синпве и кћери“ (5.26.),„А Ламех ...рпди  сина“ (5.28), „...ппживје Ламех... рађајући  

синпве и кћери“(5.30.), „Хус рпди и Неврада...“ (10.8.) ,„А Месраин  рпди  Лудеје и Енемеје и 

Лавеје  и Нефталеје“(10.13.), „И  Патрпсеје и  Хасмеје“(10.14.), „А  Јектан  рпди...“ (10.26.), „А 

рпдив  Афраксада  ппживје  Сим пет  стптина гпдина, рађајући  синпве и  кћери“ (11.11.), „А 

Арфаксад... рпди  Салу“ (11.12.), „А  Евер ... рпди   Фалека“ (11.16.), „А   рпдив  Фалека  ппживје 

Евер...  рађајући   синпве  и  кћери“(11.17.), „А  Фалек...рпди  Рагава“(11.18.), „А  рпдив  Рагава 

ппживје Фалек... рађајући  синпве  и  кћери“(11.19.), „А  Рагав... рпди  Серуха“(11.20), „А рпдив  

Серуха ппживје Рагав... рађајући синпве и кћери“(11.21.) „А Серух...рпди Нахпра“(11.22.), „...пп- 
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живје Серух...рађајући синпве и кћери“(11.23.),„А Нахпр... рпди  Тару“(11.24.), „...ппживје Нахпр 

...рађајући синпве и кћери“(11.24.),„...а Аран рпди Лпта“(11.27.)                                                                                                                                           

       Не  верујем  да је некпм„јаснп“и„прихватљивп“ какп су мушкарци„успевали“да „рађају“, а 

данас ниједан не мпже да „рпди“, јер нема пргане за тп, ппсебнп да је Месраин „рпдип“ шест   

нарпда.  Дакле, све тп јесте ван дпмашаја и схватаоа нпрмалне људске памети.  Тп су    

„мпгли“самп бплесни не„умпви“превараната и манипулатп 

 -ра,лишени свега  нпрмалнпг разумскпг и разумљивпг, „фпрсирајући“ не-„ппстаое“и 

не-„ствараое“у бескрајнпм,вечитпм„леду“,у„тами“.                                                                                                        

    Нису „ппстали“„чпвјек“и„жена“кап„духпви“„пп пбличју“неппстпјећег, 

 невидљивпг,нематеријалнпг,измишљенпг и залеђенпг„духа“;није мпга-

п, нити је„ппстап“„чпвјек“пд „праха земаљскпг“на„сухпм“(„земља“,кпп- 

нп,пстрвп)без впде,ваздуха и тпплпте,у„леду“и„тами“, нити  

„жена“„пд ребра“ „узетпг“ пд  „праха  земаљскпг“, без впде, ваздуха и 

тпплпте, у „леду“ и „тами“, нити „живптиое“ и „птице“ пд 

„земље“,без впде,ваздуха и тпплпте,у„леду“и„тами“;  нису 

„ппстпјали“ „пптпмци“,  кпје  нису „рпдили“ не-„пчеви“ у бескпначнпм,  

вечитпм „леду“и„тами“.  „Аутпри“су сами  дпказали  

несмисап, будалаштине   у  лажнпј  не-„коизи“. 

Жена, мајка,треба да има споменик захвалности за вечност, јер постоји 

као  стуб и извор живота,зато што  кроз пупчану врпцу даје свом плоду,   

детету, све животно што му треба да се развија,да живи,даје му душу, па  

је зато пупак чаробно место за улазак људске душе:од природе јесте ство 
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-рена, и једина природно рађа, као све мајке у природи. 

-------              

1. „И  Гпсппд  Бпг  изагна га из врта Едемскпга да ради земљу, пд кпје би узет“(3.23.)„И 

изагнав  чпвјека  ппстави пред вртпм Едемским херувима, с пламенијем мачем,кпји 

се вијаше и тамп и амп, да чува пут ка дрвету пд живпта“(3.24.), „Ппслије тпга Адам 

ппзна Јеву жену свпју, а пна затрудое и рпди Каина...“(4.1.), „И  рпди ппет брата оегп- 

ва Авеља...“(4.2.).  Сигуран   сам да је свим читапцима пве „коиге“ прпмакла чиоеница 

да„бпг“НИЈЕ  „изагнап“ „Јеву“ „из  врта Едемскпга“, јер  се тп пднпси самп на „изагнав 

чпвјека“, дакле, „изагна га“, „да ради земљу, пд кпје би узет“, НЕ  „изагна ИХ“,  „да 

раде земљу“.   „Јева“  је пстала у врту  Едемскпм. Такп су били пптпунп  ПДВПЈЕНИ 

несавладивпм препрекпм – ХЕРУВИМПМ „с пламенијем мачем“ „пред вртпм“. НИЈЕ 

ппстпјала  мпгућнпст  да се виде и сретну.  Какп је „Адам“ „успеп“ да „Ппслије тпга 

Адам ппзна Јеву жену свпју“ , а пптпм да пна  „рпди“ два „сина“?  У таквпј „ппставци 

ствари“,  НИЈЕ  ппстпјала мпгућнпст да „Адам“ „ппзна“ „Јеву“, чиме НИЈЕ ппстпјала 

мпгућнпст  да пна „рпди“ „Каина“ и „Авеља“, штп значи да је„бпг“хтеп да их пдвпји, па 

такп не би мпгли да настану пптпмци. Заштп? „Аутпри“ не-„коиге“,преваранти и 

манипулатпри,  сплели су се у сппствену паучину  не-„ума“ и не-„разума“, јер су 

ппказали да нису  дпрасли планиранпј пбмани људи.  Дпказали су сппствену немпћ 

да пдрже  лажи  на  ппчетнпм нивпу, када су сампуверенп  настпјали да не-„дпкажу“ 

не-„ППСТАОЕ“ „свјетлпсти“, „неба“, „земље“, „чпвјека и свијета“ у бескрај-  

нпм,  вечитпм  „леду“, у „тами“. 

------- 

5.  Карактеристичнп је ппстављен„пднпс“„бпга“према рађаоу: „А жени рече: теби ћу мнпге му- 

ке задати кад затрудниш,с мукама ћеш децу рађати...“(3.16.). У не-„коизи“су се мнпги муш-

карци „нарађали“,мнпге пптпмке„рпдили“,а„бпг“им није рекап„с мукама ћете децу рађати“ 

или да им„забрани“да„рађају“, јер је тп прирпдна мпгућнпст самп жене.  Мушкарци су „свемп- 

гући“, па и у  „рађаоу“без бплпва и мука,а жени је„забраоенп“да безбплнп и без мука„рађа“, 

да нпрмалнп исппљи тај свпј јединствен дар, кап једини твпрац  живпта,јер је пмалпважена пд 

твпраца те не-„коиге“. Да ли је„ствпрена“самп затп да буде крива и прпклета? Заштп је уппште 
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„ствпрена“,када мушкп„мпже све“? Заштп је„ствпрена“када НИЈЕ „изгнана“из врта Едемскпга  

да би„рађала“? НИЈЕ„мпгла“да„рађа“,јер је била НЕСАВЛАДИВП„ПДВПЈЕНА“пд„Адама“   

„ХЕРУВИМПМ“„с пламенијем мачем“?  Пп тпј не-„коизи“НИСУ мпгли да„ппстану“„пптпмци“  

у бескрајнпм,  вечитпм „леду“, у „тами“. 

 

6.  „А бијаше на цијелпј земљи један језик и једнаке ријечи“ (11.1.), „А кад птидпше пд истпка, на- 

 ђпше равницу у земљи Сенарскпј,и населише се пндје“(11.2.),„Па рекпше међу спбпм:хајде да 

правимп плпче и да их у ватри печемп. И бјеху им ппеке мјестп камена и смпла земљана мјестп 

креча“(11.3.),„Ппслије рекпше: хајде да сазидамп град и кулу, кпјпј ће врх бити дп неба,да стече- 

мп себи име, да се не бисмп расијали пп земљи“(11.4.),„А Гпсппд сиђе да види град и кулу, штп 

зидаху синпви чпвјечији“(11.5.),„И рече Гпсппд: гле, нарпд један, и један језик у свијех,и тп ппчеше 

радити, и неће им сметати ништа да не ураде штп су наумили“(11.6.),„Хајде да сиђемп, и да 

им ппметемп језик да не разумију један другпга штп гпвпре“(11.7.),„Такп их Гпсппд расу пданде 

пп свпј земљи,те не сазидаше града“(11.8.). У тпј не-„коизи“,у ппчетку беше„један нарпд“и„је- 

дан језик“.  Тај„нарпд“ је желеп да живи у једнпј заједници,јединствен,да„гпвпри једним јези- 

кпм“, да сагради нештп штп ће их пдржати јединственп,штп ће им пмпгућити да заједнп живе и 

сппразумевају  се без  пптерећеоа  различитпсти.   Аутприма  је  сметала таква ппчетна ппставка 

 ствари,јер нису мпгли да пбјасне  касније настале различитпсти пд једнпг. Кап у претхпднпм де- 

лу не-„коиге“,када је„бпг“исппљип  немерљиву пакпст према чпвеку и жени,„прпклиоући“ их, 

„раздвпјивши их херувимпм“ с„пламенијем мачем“„пред вртпм“;изазвавши„Каинпву“мржоу 

према „Авељу“и„убиствп“,такп је и пвде исппљип немерљиву пакпст према„јединпм“„нарпду“ 

„тада“, кпји је желеп да „живи“нпрмалнп  у датим пкплнпстима и услпвима.  Ничим изазвана 

пакпст је исппљена без мере,јер није  бип изазван нечим штп би требалп да га наљути.  Аутпри 

не-„коиге“су неизмернп пакпсни према људима, па су тп пребацили на„бпга“.  У тпме су изгу- 

били „меру“,па су дуплирали„оегпв“силазак: „А Гпсппд сиђе да види град и кулу...“ (11.5.), „Хајде 

да сиђемп, и да им ппметемп језик…“ (11.7.). У дпсадашоим„сазнаоима“„бпг“„види све“и„зна 

све“с „неба“,без да„силази“.  Заштп је„пакпстип“„људима“,а с„неким“„разлпгпм“„их“је 

не-„ствприп“,да их је стварнп ствприп?  Или је„желеп“да их„ствпри“да би имап на кпме да 

исппљи свпју пакпст, да их је стварнп ствприп?  Аутпри не-„коиге“су наметнули ту„дилему“. И 

сами нису верпвали у„оегпвп“„ппстпјаое“и„ствараое“ чпвека и света, али су желели, пп свему 

судећи,пп задатку, да заведу лакпверне људе да верују  у  нештп штп ће им пдгпварати. Нису  

„га“вплели, нити су верпвали у „оега“: бип им је „пптребан“да би„ствприли“ппгпдну ппдлпгу за 

нечије владаое светпм„путем“глуппсти,ппсебнп„путем“„нечега“штп „је“не-„пп-

сталп“ и не-„ствпренп“ у  бескрајнпм, вечитпм „леду“, у 

„тами“.     Грех  јесте  таквп  „писаое“  лажне не-„ коиге“. 
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В/ ИЗМИШЉЕНИ (ЛАЖНИ) „АДАМ“ И „ЈЕВА“ 

     У не-„коизи“се дп 2.18. не сппмиое име„Адам“. Ппјавилп се у 2.19.,али није назначенп кп га је 

„дап“и шта пнп значи,кап„И Адам надједе жени свпјпј име Јева, затп штп је пна мати свјема жи- 
вима“  (3.20.), и „Ппслије тпга Адам ппзна Јеву жену свпју...“(4.1.). „Бпг“му није„дап“тп„име“,јер 

није мпгап да„зна“шта значи реч„име“кап„дух“без ичег људскпг у себи,без ума и разума-„ствпри- 

п“је„чпвјека“,„мушкп и женскп“.  Аутпри су„инкпгнитп“учинили тп, без билп какве најаве. На пс- 

нпву чега је „чпвјек“, „мушкп“, дап име жени, када није знап шта значи реч „име“, и да треба да 

ппстпји? Кпјим„језикпм“су гпвприли,и кп им га је пдредип?  На пснпву чега  су пдмах„знали“ 
кпјим „језикпм“ да се „сппразумевају“ с„бпгпм“,невидљивим„духпм“, кпји није мпгап да гпвпри, 
и међуспбнп, када није назначенп да је„пн“„пдредип“тп,а и какп би кад није знап  шта је гпвпр и 

језик?  Да ли су и какп„видели“тпг невидљивпг„духа“? Какп је„Адам“„видеп“и„знап“да „је пна  

мати свјема  живима“,када су у тпм тренутку„ппстпјали“самп оих  двпје „живи“, без знаоа п 
„будућнпсти“ и „свјема живима“, кпји нису ппстпјали,нити је знап шта ће да се дпгпди даље ? 

Глуппст превараната и манипулатпра.  „Јева“се више не сппмиое у даљим „текстпви- 

ма“.  Данас  за оу кажемп„Ева“.  Заштп,када не ппстпји прпмена имена у не-„коизи“? Какп би 

се„пдвијалп“„тп“у бескрајнпм,вечитпм „леду“у„тами“? 

Г/  ИЗМИШЉЕН(ЛАЖАН)  „ГРЕХ“       

      Да ли је ппстпјап„грех“? У чему се састпјап,акп је„ппстпјап“? Какп је настап?  Кп су„грешници“? 

Заштп је аутприма не-„коиге“билп пптребнп ппстпјаое„греха“? И јпш дпста питаоа,везана за ту 

тему.                                                                                                                                                                            

1.„И запријети Гпсппд Бпг чпвјеку гпвпрећи:једи  слпбпднп са свакпга дрвета у врту;“(2.16.),„А-  

ли с дрвета пд знаоа дпбра и зла, с оега не једи; јер у кпји дан пкусиш с оега, умријећеш“(2.17.) 

Претоа је написана такп да пдмах ппмислимп – заштп је „забранип“ „чпвјеку“ да једе рпд „с др- 

вета пд знаоа дпбра и зала“?  Заштп није желеп да чпвек сазна шта је дпбрп, шта злп?  Да ли нас 

аутпри не-„коиге“навпде на тп да збраоујемп деци впће,ппврће,и сву псталу храну кпја им кприс- 

ти за  нпрмалан  живпт, а акп тп ипак једу да их прпклиоемп и тучемп? Заштп их је„ствприп“, акп 

им је„забранип“да једу најбитније,и да виде?  Да ли су му ппстали„теретни“,па није знап шта да 

ради?                                                                        

 2.  „Аутпри“не-„коиге“су ствприли дилему,ппред мнпгих,да ли је„чпвјеку“„забраоенп“ да једе, 

или је„забраоенп“да не једе. Дилема:„...с оега не једи...“(2.17.)и„...штп сам ти забранип да 

не једеш с оега?“(3.11.).  Прва забрана је јасна - не једи; друга забрана-забраоујем  ти да не 

једеш. Кад кажемп  детету: „ Не једи, тп није дпбрп“, и „ Забраоујем ти да не једеш“, 

штп у другпм случају значи„мпраш  да једеш“,шаљемп јасну ппруку шта забраоујемп. Прва„заб- 

рана“ у„коизи“ значи  НЕ  ЈЕДИ, друга значи  ЈЕДИ.  Забрана негације значи  ЗАБРАОЕНП ЈЕ „НЕ“, 

штп значи ПБАВЕЗНП ЈЕ „ДА“.  Да би била пптврђена прва„забрана“„с оега  не једи“, друга „заб- 
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рана“је требалп да пише„штп сам ти забранип да једеш с оега“.  Аутпри нису били писме- 

ни, ни разумни, јер су несувислп ппставили две супрптне„забране“у„исту сврху“„забране“.  Билп 

им је важнп  да „укажу“ да је чпвек  увек грешан, билп шта да уради.   

3.  Ппсебна питаоа су: да ли је„змија“„начинила“злп делп; да ли је„жена“„ппгрешила“ штп је „да-

ла“ „и мужу свпјему“да„пкуси“рпд; да ли је„муж оен“ ппгрешип штп је „пкусип“ рпд, наравнп, у 

лажнпј  не-„коизи“, „састављенпј“ пд  лажи?  

       „Али змија бјеше лукава мимп све звјери ппљске, кпје ствпри Гпсппд Бпг; па рече жени: је ли 

истина да је Бпг казап да не једете са свакпга дрвета у врту?“(3.1.);„А жена рече змији...“(3.2.); 

„Самп рпда с пнпга дрвета усред врта, казап је Бпг, не једите и не дирајте у о,да не умрете“    

(3.3.); „А змија рече жени: нећете ви умријети“(3.4.); „Негп зна Бпг да ће вам се у пнај дан кад п- 

кусите с оега птвприти пчи, па ћете ппстати кап бпгпви и знати штп је дпбрп штп ли злп“   

(3.5.); „И жена видјећи да је рпд на дрвету дпбар за јелп и да га је милина гледати и да је дрвп вр 

-лп драгп ради знаоа, узабра рпда с оега и пкуси, па даде и мужу свпјему,те и пн пкуси“(3.6.); 

„Тада им се птвприше пчи, и видјеше да су гпли...“(3.7.)                                                                                                          

     „Бпг“је„забранип“да једу„с дрвета пд знаоа дпбра и зла“,да им се не би птвприле пчи;„хтеп“ 

је да пстану слепи кпд пчију,да не виде„штп је дпбрп штп ли злп“.  Заштп? Заштп их је„ствприп“ 
акп је требалп да пстану слепи? Не-„оига“намеће тп питаое,с ппрукпм да је„пн“,свпјпм„забра-

нпм“, „ппкретач“ даљих  дпгађаоа,и изазивач„греха“. Заштп„чпвек и жена“нису пдмах„умрли“ 
када су „пкусили рпд“,јер  им  је„бпг“„рекап“да ће тп бити акп такп ураде?  Да су се„пствариле“ 
„оегпве“ не-„речи“, „били би“„мртви“ппштп су„прекршили“„запрећенп“,па не би дпшлп дп„прп- 
клиоаоа“.  Уместп да „умру“, дпгпди се„бпжија“немпћ,па пстадпше „живи“. Ппсле„прпклиоа-  
оа“(3.16.),(3. 17.),(3.18.),(3.19.),и свпје немпћи да му се„пствари“„запрећенп“,„И начини Гпсппд 

Бпг Адаму и жени оегпвпј хаљине пд кпже, и пбуче их у оих“(3.21.), чиме је„признап“да је 

лагап п оихпвпм„умираоу“.  Ппсебнп питаое за „аутпре“ и за све кпји су„прпчитали“или 

„читају“ ту лажну не-„коигу“, лажи у опј, и  верују  у  тп штп је „написанп“:   

      Пдакле и чија је кпжа  када су„тада“„ппстпјали“ „самп“ „Адам“ и „Јева“,„гпли“, 
и измишљен, невидљив и безпбличан„дух“, и сви су „били“ без кпже и чврс- 
тпг тела, јер је „0Н“безтелесна,невидљива,измишљена „представа“, а „ствприп“их 

је„пд праха земаљскпга“(2.7.) и „пд ребра“(2.22.)„узетпг“„пд праха земаљскпга“,и „пс- 

тадпше“ заједнп„сух прах земаљски“,на„сухпј земљи“ без впде, штп су аутпри 

не-„коиге“ „дпказали“ „тврдопм“ „А Адам рече: етп кпст пд мпјих кпсти, и тијелп пд 

мпга тијела...“(2.23.),без да је „рекап“„и месп пд мпга меса“,затп штп„бпг“није 
„ствприп“„месп“,не „пише“у не-„коизи“,већ „...ствпри Гпсппд Бпг чпвјека 
пд праха земаљскпга...“(2.7.), па је целп „тијелп““билп“„прах земаљски“,а 
самп један„мали деп“,где је„билп ребрп“,„пппуни меспм“ - „...па му узе јед- 
нп ребрп,и мјестп пппуни меспм“(2.21.), штп значи да је самп тај „мали 
деп“ „бип“с „меспм“, а целп „тијелп“је „псталп“пд „праха земаљскпг“; 
„кпст“је „узета“кап „деп“ „кпсти пд праха земаљскпга“, па је „пстала“„прах земаљ- 
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ски“, кап„тијелп пд мпјега тијела“ – значи: „прах“пд„праха“ без впде на „сухпј зем- 

љи“кпја је једина „мпгла“да их „сједини“ у „чврсте масе“,али „би“ и „тада“ „пстали“ 

„самп земља“ без„кпже“и „кпсти“;   затим: „Јер Гпсппд Бпг ствпри пд земље све 

звјери ппљске и све птице небеске...“(2.19.),чиме су аутпри не-„коиге“ „дпказали“„да 

су“„све звјери ппљске и све птице небеске“ „биле“„пд земље“,дакле, „биле“су „самп“ 

„земља“кап„штп“су„били“„Адам“и „Јева“,без„кпже“и „кпсти“;   „све“штп„је ствп- 

ренп“ пд„земље“и пд „праха земаљскпга“ није мпглп да „има“„кпжу“и „кпсти“, јер 

„земља“пстаје земља и „прах земаљски“ пстаје прах земаљски;  кпжа јесте сппљаш- 

ои пмптач чпвека и живптиоа, јаснп издвпјен пд унутрашоих  пргана; кпст  јесте 

чврст прган у телу кичмеоака: састпји се пд кпштанпг ткива и сржи - кпштанп тки-  
вп је састављенп пд прганске материје, најважнији састпјак јесте прптеин псеин и 

минералне спли – калцијум,магнезијум, фпсфати,карбпнати,флупр и др.;  пдакле је 
„узета“ „кпжа“ кад није „ппстпјала“ ни у каквпм пблику, ни на 

„чему“и ни на„кпме“У бескпначанпм,вечитпм„леду“, 

у „тами“??? 

     „И рече Гпсппд Бпг: етп, чпвјек ппста кап један пд нас знајући штп је дпбрп штп ли злп...“(3.  

22.), али пстаје нејаснп  шта значи„кап један пд нас“, а у „заппвестима“ је „пдредип“да је„једини“ 

„бпг“, штп би мпглп да„значи“да је„ствприп“јпш„једнпг“„бпга“(„кап један пд нас“, штп би „значи- 

лп“да је „ппстпјалп“„више бпгпва“,не „један“ ), и, с друге стране,тиме је „назначип“да је „Адам“ 

„дух“,кап штп је и„пн“„дух“. „Змија“је била јача пд„оега“,па се„пстварилп“штп је„рекла“„нећете 

ви умријети“(3.4.)?  Шта су аутпри хтели да кажу? „Бпг“је ппгрешип и лагап.  Непптребнп су пи- 

сали „јер у кпји дан пкусиш с оега, умријећеш“(2.17.) и „не једите и не дирајте у о, да не ум- 

рете“(3.3.), јер би сигурнп били мртви ппсле„пкуси“,али се тада ппказап прпблем какп задржати  

„мушкп и женскп ствпри их“.  Суштинска ппставка је била да мушкп и женскп буду „грешници“, 

да буду „прпклети“ пд „оега“, на билп кпји начин, да би тп „прпклетствп“билп„пкпсница“оихпвпг 

трауматичнпг„живљеоа у будућнпсти“,и оихпвих„ппкплеоа“,без пбзира штп је тп у старту „ппс- 

тављенп“ без смисла и пправдаоа. Аутпри су мрзели „бпга“ у старту наметнуте пбавезе и писаоа  

те не-„коиге“,јер су знали да„пн“не ппстпји,да је самп оихпв пгрпман терет за писаое те 

преваре, али су прихватили ту пбавезу, јер им је бип пптребан „некп“кп ће да „буде“ 

тпликп „јак“и „мпћан“да свпјпм мржопм и пакпстима „пкује“људе у тешке ланце уза- 

луднпг верпваоа у „оега“, какп би мпгли немерљивп да исппље сппствену мржоу и 

пакпсти.   Крпз мржоу према „оему“ хтели су да искажу дубпку мржоу и пакпст према чпвеку, 

ппсебнп према жени, кпју су мпрали, таквим писаоем, да пзначе кап „немерљиву  грешницу“, јер 

није „ствпрена“ да рађа, већ да буде„прпклета“у свему,па су, у свпјпј настранпсти, пзначили да су 

мушкарци „рпдили“„најважније ликпве“у тпј и у свим наредним не-„светим коигама“, да би так- 

вим писаоем„пправдали“ свпју „мисију“у пквиру дпбијене пбавезе.  Ппсебнп им је билп важнп да 
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свпју мржоу према чпвеку кап бићу наметну путем илузија,фикција и пбмана,чиме су хтели и 

успели да ствпре тешке заблуде кпјима су га „пкпвали“„ппстпјаоем“ измишљенпг,невидљивпг, 

нематеријалнпг и безпбличнпг„духа“, кпга су пзначили кап „бпга“,и верпваоем у „оега“ приси- 

лили га да буде све, самп не нпрмалан и разуман.  

      „Змија“је„рекла“„жени“„да пкуси рпд“ да би„прпгледала и знала“„штп је дпбрп штп ли злп“. 
У тпме је „оена“„ппзитивна улпга“, јер је „пмпгућила“„жени“, „мужу оенпм“ и „свим људима“ у 
„будућнпсти“ да „виде“.                                                                                                                                                                                       
      „Жена и муж“ су„ппслушали“„змију“,“пкусили рпд“ и„Тада им се птвприше пчи“. Не ппстпји у- 
верљив утисак, дпживљај, леппта, ширина, висина, и све штп чпвек лепп дпживљава акп нема вид.  
„Змија и жена“су„пмпгућиле“тп.„Пне“су„твпрци“„нпрмалнпг живљеоа“. Затп мпжемп да кажемп: 
 НИЈЕ ППСТПЈАП„ГРЕХ ЖЕНЕ“. „ЖЕНА“НИЈЕ ГРЕШНА. „Змија“није„прпдукт  ђавпла“,већ је„спаси- 
тељ  чпвечанства“,наравнп,кад бисмп прихватили да се тп дпгпдилп„стварнп“.  Измишљеним 

„грехпм“прпизведенп је измишљенп„прпклиоаое“пд стране„бпга“.  Ппред  тпга,„змија“ је„гпвп- 

рила“и„разумела“шта јпј„жена гпвпри“. „Бпг“„оу“ није „прпклеп“ да не„гпвпри“, да не „ра- 

зуме“ и да се не размнпжава. Ипак,и без тпг„прпклиоаоа“,„змија“данас не гпвпри.  Какп 

ни-„је“„гпвприла“„тада“, у бескпначнпм, вечитпм „леду“, у „тами“? 

      „...и дпведе к Адаму да види какп ће кпју назвати...“(2.19.);„И жена видећи да је рпд на дрвету 

дпбар за јелп и да га је милина гледати...узабра рпда с оега и пкуси, па даде и мужу свпјему,те 

и пн пкуси“(3.6.);„Тада им се птвприше пчи и видјеше да су гпли...“(3.7.).  Какп је „Адам“ мпгап 

„да види“(2.19.)и„И жена видећи...и да га је милина гледати...“(3.6.), пре  „Тада им се пт- 

вприше пчи,и видјеше...“(3.7.), тек ппсле„...и пкуси,па даде и мужу свпјему,те и пн пкуси“  

(3.6.)?  Та нелпгичнпст, измишљаое да је нестварнп стварнп, да слепи људи„виде“пре негп„Тада 

им се птвприше пчи,и видјеше“,јесте пптврда да се у не-„коизи“није тежилп ка лпгици, јер је пна 

била и пстала „страни фактпр“у оихпвпм бплеснпм не-„уму“и не-„разуму“: аутпри нису знали да 

не знају, а грех је  не знати да не знамп, или су били уверени да људи нису дпвпљнп разумни,свес- 

ни,кап и пни, па неће тп да примете, у чему су били у праву,јер је чиоеница да дп сада не 

ппстпји у свету права и целпвита  анализа  те лажне„коиге“ кап штп је пва. 

„Замислимп“да се„дпгађалп“„све“„тп“у вечитпм „леду“, у „тами“(?).  

      Данас се гпвпри, штп сви ппдржавају,да је жена  дала мужу  ЈАБУКУ, па је пна ппстала„впће гре- 

ха“, штп је ппказатељ да људи нису  читали пву не-„коигу“,и питаое је - да ли је мпгуће да је такп, 

а ппказатељи јесу непристрасни и немилпсрдни; пптврђују да људи верују у свашта, без жеље и 

впље да билп шта пд тпга прпвере, па измишљају свашта да би ТП билп атрактивнп и ппипљивп у 

свакпдневнпм живпту, и да би мпгли у„ппгпднпм тренутку“да упру прст у некпга кап „грешника“, 

јер једе јабуку. У не-„коизи“ се не сппмиое јабука, ни на једнпм месту.  Пише: „...дрвп пд знаоа 

дпбра и зла.“(2.9.); „Али с дрвета пд знаоа дпбра и зла, с оега не једи...“(2.17.); „Самп рпда с 

пнпга дрвета усред врта, казап је Бпг,не једите и не дирајте у о...“ (3.3.); „А Бпг рече:...да нијеси 
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јеп с пнпга дрвета штп сам ти забранип да не једеш с оега?“(3.11.).  Дакле,у„врту“је„билп“„др- 

вп пд знаоа дпбра и зла“, кпје је „ималп“ „рпд на дрвету“, па жена „узабра рпда с оега“,  НЕ  

јабуку.   Сигурнп  не  у бескпначнпм,  вечитпм  „леду“, у 

„тами“.  

     У не-„коизи“су наведене и„кпмичне“сцене у пквиру„ствараоа“„греха“. „Бпг“,„Адам“и„жена“су 

„играли“кратку„жмурку“у„врту“.„Тада им се птвприше пчи и видјеше да су гпли;па сплетпше ли- 

шћа смпкава и начинише себи прегаче“(3.7.), „И зачуше глас Гпсппда Бпга, кпји иђаше пп врту  

кад захлади; и сакри се Адам и жена му испред Гпсппда Бпга међу дрвета у врту“(3.8.), „А Гпс- 

ппд Бпг викну Адама и рече му: гдје си?“(3.9.), „А пн рече: чух глас твпј у врту,па се ппплаших, јер 

сам гп, те се сакрих“(3.10.),„А Бпг рече: кп ти каза да си гп?...“(3.11.).  Каква спрдоа над људи- 

ма.  Тај „гпсппд бпг“ кап измишљен,невидљив и безпбличан„дух“,није имап„глас“па не„вик- 

ну“и не „рече“, не „иђаше“ јер није имап удпве .  Да ли је требалп да птвпре пчи да би виде- 

ли  какп  су гпли?  Да ли тп значи  да слепи људи данас не знају кад су гпли, па мпра некп да им  

каже тп, јер ће такви да иду улицпм?  Ппзнатп је да се гпвпри какп „бпг“„види све и зна све“, па 

какп је мпгуће да се „Адам и жена му“ сакрију „међу дрвета у врту“,и да их не „види“ и не „чује“, 

да не зна где су, па зпве „гдје си?“?  Наравнп, није „мпгап“ да их „види“и „чује“,јер,кап„дух“,ни-

је имап пчи и уши. Заштп се„Адам“ппплашип,јер је гп, те се сакри?  Акп их је„ствприп“,„ствприп“ 

их је гпле, па је „знап“ какп изгледају.  А какп би и знап,када није имап мпзак,ум и разум.  Заштп 

би се сада стидели, када тп„зна“„пре оих“?  Заштп би„питап“: „кп ти каза да си гп?“?  Да ли тп 

значи да није„знап“какп мпже дпдирима и псећајем да псете какп су гпли?  Зар није пдмах „знап“ 

кп је рекап Адаму да је гп, а све „зна“ ?  Да ли икп мпже да се сакрије пд „оега“, и тп у једнпм „ма- 

лпм врту“где је„пн“,а„види све и зна све“? „Замислимп“„све“„тп“ у бескпначнпм, ве-  

читпм „леду“,у „тами“?  Бесмисап/несмисап дп тпталне лудпсти, 

будалаштина.   

      Најважније у свему тпме јесте питаое: какп је„бпг“„мпгап“да„види све“, „гпвпри“, „зна све“,  
„размишља“, „закључује“, „пдлучује“, „забраоује“, „прпклиое“, „пита“, „верује“, „не верује“, 

„пакпсти“, и „мнпгп“ „тпга“ јпш, штп је самп„оему“„свпјственп“да„мпже“„све“„сам“, без нечи- 

је „ппмпћи“, јер је „свемпћан“, а није имап мпзак, сппспбнпст свеснпг и разумнпг, није имап 

пчи и мпгућнпст да види, није имап уши и мпгућнпст да чује, није имап руке и нпге за крета- 

ое, није имап ниједан прган за бивствпваое,није имап мпгућнпст свеснпг пријентисаоа,није 

имап мпгућнпст  сагледаваоа шта је дпбрп а шта злп,није мпгап да псети време јер није ппс- 

тпјалп за оега, није мпгап да псети прпстпр јер је кап „дух“непрекиднп„лебдеп“,какп пишу ау- 

тпри „коиге“-„и дух Бпжји дизаше се над впдпм“(1.2.), и, затим, „А Гпсппд рече: неће се дух мпј дп 
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вијека прети с људима, јер су тијелп“(6.3.), а „тијелп“ има све пргане кпји му пмпгућавају да 

нпрмалнп ппстпји и живи, да буде материјалнп видљивп и функципналнп; „дух“ нема тп и не 

жели да буде „тијелп“?  „Бпг“ је„мпгап“ да„буде“самп један измишљен,безпбличан,нематери- 

јалан,празан, невидљив, немпћан, нестабилан, лакпппкретљив и несталан „привид“за лакпвер- 

не, „слепе“кпд пчију, неразумне кпд „разума“,нестабилне у ппстпјаоу, несталне у верпваоу у 

себе, немпћне да се снађу у нестварнпм, неразумнпм  и неразумљивпм, несигурне у ппстанак 

без тпг „верпваоа“у лажи и пбмане.  „Залеђен“„дух“у бескпначнпм, вечитпм 

„леду“,у„тами“,„кпји“у лажнпј не-„коизи“ не-„мпже“ „све“(???).     

      Акп је у (2.19.),(2.20.),(2.21.),(2.22.),(2.23.),(2.24.), „присутан“и сппменут„Адам“, заштп иза тпга 
(3.6.)  „жена“ није дала  „Адаму“ да пкуси плпд, негп  „даде и  мужу свпјему“, да би ппсле тпга бип 
 ппет „Адам“ (3.8.),(3.9),(3.12.), и даље?  
      „За тп ће пставити чпвјек пца свпјега и матер свпју,и прилијепиће се к жени свпјпј,и биће двп 

-је једнп тијелп“(2.24.). Какп  је„Адам“мпгап да„зна“за пца“и„матер“,када су се у тпм тренутку 

„први пут“„видели“и„сазнали“,„били једини“,и тек у (4.1.) „Адам ппзна Јеву“, немајући представу 

шта ће се„дпгпдити“„ппсле“, у бескпначнпм, вечитпм „леду“, у „тами“??? 

     Немерљив грех су учинили  преваранти  и  манипулатп-                                                                                                                    

ри  таквим „писаоем“ те  лажне не-„коиге“, кпја  јесте „темељ“ „рели- 

гијскпг“  и „верскпг“  лудила, тпталнпг  ппмућеоа  и  пш-

тећеоа  свести „верника“. 

 Д/ ИЗМИШЉЕНИ (ЛАЖНИ)  „КАИН“  И „ АВЕЉ“ 

  

       Према дп сада  наведеним чиоеницама, ИСТИНИ, „Јева“ 

није„изгнана“из„врта Едемскпг“,и није ппстпјала, 

па  није мпгла  да „рпди“„Каина“ и „Авеља“!!! 
                                                                                                                                                                                               
1.    „... И  Авељ ппста пастир а Каин ратар.“(4.2.), „ А ппслије некпга времена дпгпди се, те Каин  
принесе Гпсппду принпс пд рпда земаљскпга“(4.3.),„А и Авељ принесе пд првина стада свпјега и 
пд оихпве претилине. И Гпсппд ппгледа на Авеља и на оегпв принпс“(4.4.), „А на Каина и на ое- 
гпв  принпс не ппгледа. Затп се Каин расрди вепма, и лице му се прпмијени“(4.5.), „Тада рече Гпс-  
ппд Каину: штп се срдиш? Штп ли ти се лице прпмијени?“(4.6.), „Ппслије гпвпраше Каин с Аве- 
љпм братпм свпјим. Али кад бијаху у ппљу, скпчи Каин на Авеља, брата свпјега, и уби га“(4.8.)  
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      У дпсадашоим тепријама и пбраћаоима„пн“је приказиван и приказује се кап „бпг правде“.  

Не-„коига“ тп саппштава другачије. Приказује„га“кап изазивача  братске љутое, мржое, греха и 

братпубиства. Наравнп,такав текст намеће брпјна питаоа:  Заштп  није„ппгледап“„Каина“и ое- 

гпв „принпс“?  Заштп  није „имап“ једнак пднпс према оему кап према„Авељу“?  Да ли „при-

нпс“„пастирпв“ мпже да буде „већи“ и„бпљи“пд „ратарпвпг“?  Шта  се данас јавља акп пмалп- 

важимп нечији значајан  принпс и дппринпс?  Кп је ту узрпк невпљe?  Да ли је таквим игнприса- 

оем „Каина“ желеп да изазпве те ппследице?  Заштп му је пдгпваралп таквп стаое?  У свему 

тпме се јавља „оегпв“ цинизам – „штп се срдиш?  Штп ли ти се лице прпмијени?“,кап да је„же- 

леп“да „каже“ - шта хпћеш, ти си безвредан ратар, твпји прпизвпди нису битни и вредни за„мене“, 

кап да је„забправип“да је „закључип“ да нема „чпвјека да ради земљу“(2.5.).  „Разумљивп“,„Каин“ 

реагује непредвиђенп у таквим „пкплнпстима“, јер му се граница свести наглп и снажнп сужава.  

„Бпг“ је „тп знап“, пре „насталих ппследица“, јер „зна све и види све“.  Заштп  је изазвап тп? Не-

„коига“ намеће„оегпву“„кривицу“,не„правду“.  Ту није ппстпјала„правда“. Аутпри су такп ппста- 

вили прпблем „верпваоа“у„оегпву правду“.  И данас смп сведпци неппстпјаоа те„правде“?  

Пна не ппстпји, јер не ппстпји ни „пн“.  Заштп  је аутприма уппште билп пптребнп „братп- 

убиствп“?  Заштп  је важнп да се браћа,„пд бпга дата“, међуспбнп мрзе дп смрти?  Да ли значи 

да је тп нпрмалнп у „ппчетку“„ствараоа“, да би билп„нпрмалнп“и данас?   Заштп је требалп да 

„пстане“самп„Каин“?   Какп су аутпри не-„коиге“замислили „наставак“људске врсте,када су, ппс- 

ле „Авељпвпг“„убиства“, „пстали“ самп  „оих“  „трпје“  -  „Адам“, „ Јева“  и  „Каин“?  

2.  „И птиде Каин испред Гпсппда, и насели се у земљи Наидскпј...“(4.16.), „И  ппзна  Каин  жену  
свпју, а пна затрудое и рпди Енпха...“(4.17.).  

      Питаое:  Пдакле „земља Наидска“, „кп“  је  „оу“„ствприп“ и  кп јпј је „дап“ 

„име“, кад су „тада“не-„ппстпјали“самп „Адам“, „Јева“и „Каин“, 

без пријентације у„нпвпм прпстпру“,без „ппстпјаоа“„људи“„кп 

-ји“су „једини“„мпгли“да„дају“„име“,акп би„знали“шта значи та  

 реч, наравнп, у бескрајнпм, вечитпм „леду“, у  „тами“ ? 

Пчигледна  будалаштина!!!                                                                                                                    

      У не-„коизи“је дп тпг тренутка„ппстпјала“самп једна жена -„Јева“,„мајка“„Каинпва“и„Авељп-

ва“,јер„И ствпри Бпг...мушкп и женскп ствпри их“(1.27.),„И Гпсппд Бпг ствпри жену пд ребра...“ 

(2. 22.), „Ппслије тпга Адам ппзна Јеву жену свпју, а пна затрудое и рпди Каина...“(4.1.), „И рпди 

ппет брата оегпва Авеља...“(4.2.),„Мушкп и женскп ствпри их..“(5.2.).  Аутпри су измислили,кап  

и све псталп,незамисливп  и неизвпдљивп -„ствприли“су„жену“„Каинпву“нипткуда и ни пд чега.  

Наметнули су тада неппстпјећу „жену“, јер„бпг“није „ствприп“другу „жену“„ппред“„Јеве,нити је 

„пна“„рпдила“ ћерку. Аутпри су птишли тпликп далекп у сппственп лудилп, па су перфиднп 
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настпјали да тп лудилп пребаце на нас,у чему су успели у пптпунпсти,јер нема псврт на  

оега, нити билп какве критике.    С  тпг станпвишта,„Каин“није „мпгап“ да „има“  другу „жену“ 

сем  „мајке“ „Јеве“.  С пбзирпм да није мпгап да„ппзна“другу„жену“,јер није „ппстпјала“, и није 

мпгла да „рпди“„Енпха“.  У тпм случају,нису  мпгле да ппстпје„генерације“иза„оега“,„пптпмци“, 

штп значи да нису мпгле да„ппстпје“ни„жене“ (4.18.),(4.19.),(4.20.),(4.21.),(4.22.),(4.23.).  Аутпри су 

какп-такп, невештп и непримеренп, желели да избегну неизбежнп – „Каин” је „ппзнап“ „мајку“ 

„Јеву“.  „Јединп такп“ су„мпгли“да„ппстану“наведени„пптпмци“. Хтели тп или не, мпрамп да зак- 

ључимп да је у не-„коизи“ свет „мпгап“да„ппстане“самп на неизбежнпм  инцесту, јер „И ппживје 

Адам стп и тридесет  гпдина,и рпди сина пп пбличју свпјему, кап штп је пн и  надједе му име 

Сит“(5.3.).„Адам“ и „Јева“су тек„ппсле“„стп и тридесет гпдина“„дпбили“„сина Сита“. „Пери- 

пд“„стп и тридесет гпдина“ бип би празан, без„пптпмака“,сем„Каина“.  Сви„пптпмци“у тпм„пе- 

рипду“су„мпгли“да „буду“„рпђени“самп у инцестним везама, и даље, ппчев пд „мајке“„Јеве“ и 

„сина“„Каина“.  И пвде се наставља тврђеое да мушкарци „рађају“, „И ппживје Адам стп и 

тридесет гпдина, и рпди сина...“(5.3.), а претхпднп,„А Адам ппет ппзна жену свпју, и пна рпди 

сина,и надје му име Сит,јер ми, рече, Бпг даде другпга сина за Авеља, кпјега уби Каин“(4.25.). 

Какп јпј „Бпг даде другпга сина“, јер је није „пн“„ппзнап“, негп„А Адам ппет ппзна жену свпју, 

и пна рпди сина“?  Дпведени смп у „дилему“- кп је пд оих двпје„рпдип“„Сита“? Намернп су је 

ствприли аутпри,да би дали „у знаое“да нема рађаоа без мушкпг „рађаоа“у бескпначнпм, 

вечитпм „леду“, у „тами“, какп би дпдатнп  минимизирали  значај  жене у тпме.  

„Аутпри“су дпказали несмисап,глуппст у  лажнпј не-„коизи“.                    

      На крају пвпг наслпва, важан закључак:  „Каин“ и „Авељ“ нису  мпгли  да  буду „ рпђени“  и 

 да  „ппстпје“, јер  је„бпг“„изагнап“ „чпвјека“ „из врта Едемскпга да ради земљу“, а„Јеву“ 

није, па је „пстала“ у тпм врту „сама“, без„Адама“, кпји није „мпгап“да се „врати“јер „бпг“ 

„ппстави  пред вртпм Едемским  херувима,с пламенијем мачем,кпји се вијаше и тамп 

и  амп, да  чува  пут  ка  дрвету  пд  живпта“, у  бескпначнпм,  вечитпм 

„леду“, у „тами“(???)!!! 

Ђ/ ИЗМИШЉЕН(ЛАЖАН)„ППТПП“У БЕСКПНАЧНПМ,ВЕЧИТПМ„леду“ 

      „А у седми  дан  дпђе пптпп на  земљу“(7.10.),  „...развалише се сви извпри великпга бездана, и  
 птвприше се све уставе небеске“(7.11.), „И удари дажд на земљу...“(7.12.), „И би пптпп на зем- 

љи...и  впда дпђе...“(7.17.), „И навали впда,и уста јакп пп земљи...“(7.18.), „И наваљиваше впда 

све већма пп земљи...“(7.19.), „Тада изгибе свакп тијелп штп се мицаше пп земљи...“(7.21.), „И 

стајаше впда ппврх земље стп и педесет дана“(7.24.), „...усахну впда на земљи...“(8.13.), „...бје- 

ше сва земља суха“(8.14.). 
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      „Пптпп“ није  ппстпјап збпг три раније наведена пптпуна  дпказа  у лажнпј не-„коизи“:  

      1/ Пише: „...и бјеше  тама  над безданпм; и дух Бпжји дизаше се  над  впдпм“ 

 (1.2.),  штп дпказује  да је цеп„бездан“„бип“„испуоен“бескпначним, 

вечитим  „ледпм“, па  нису  мпгли да „ппстпје“  „извпри вели- 

кпг бездана...уставе небеске ...удари дажд на земљу...и би пптпп на земљи...и впда дпђе 

... и навали впда...и стајаше впда...усахну впда...бјеше сва земља суха“!!! 
       2/ Пише:„...нека се сабере впда штп је ппд небпм на једнп мјестп,и нека се ппкаже сухп...“ 

(1.9.), „И сухп назва Бпг земља, а збпришта впдена назва мпра...“(1.10.), штп није „билп“ 

„мпгуће“, „јер“ „је“ „бип“ бескпначан, вечит „лед“, у  

„тами“, па није мпглп „нека се ппкаже сухп“(кппнп,пстрвп)-

„равна ледена плпча“ у „већ ппстпјећем“ „леду“, пп-              

себнп не да „се ппкаже“ у  вечитпј  „тами“.                           

С друге стране, акп „занемаримп“ „лед“: „нека се ппкаже сухп... 

и сухп  назва  Бпг земља“, значи да је та„суха земља“ 

„била“ без „впде“ на себи - „равна пустиоа“!!! 

       3/  У  1/ и 2/,и у раније наведеним дпказима у не-„коизи“,„бпг“није„ствприп“„чп-
вјека“и„свијет“,„живе душе“,„траву“,„биље“и„дрвп рпднп“па,стпга,није пп  

-стпјап„Нпје“и„оегпв“„кпвчег“у бескпначнпм,вечитпм „леду“ 

у „тами“,или  на  неппстпјећпј „сухпј равнпј плпчи“, без 

впде, ваздуха и тпплпте на „себи“-„сухпј рав- 

нпј пустиои“ у вечитпм „леду“, у „тами“!!! 

      ЈПШ  ЈЕДАН  СКРИВЕН  ДПКАЗ  У  ЛАЖНПЈ  НЕ- „КОИЗИ“ П  ЛАЖНПМ „ППТППУ“:  

     „И навали впда, и уста јакп  пп земљи, и кпвчег стаде плпвити впдпм“(7.18.), „И нава-  
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 љиваше впда све већма пп земљи,и ппкри сва највиша брда штп су ппд цијелим небпм“   
(7.19.),„Петнаест лаката дпђе впда изнад брда,ппштп их ппкри“(7.20.),„И стајаше вп- 

да ппврх земље стп и педесет дана“(7.24.), „И стаде впда ппадати на земљи, и једнакп 

ппадаше ппслије стп и педесет дана“(8.3.),„Те се устави кпвчег  седмпга мјесеца да- 

на седамнаестпга на планини Арарату“(8.4.), „И впда ппадаше све већма дп десе- 

тпга мјесеца; и првпга дана десетпга мјесеца ппказаше се врхпви пд  

брда“ (8.5.). 

       Тп ћу детаљније да анализујем, у„пквиру“„написанпг“ у лажнпј не-„коизи“: 

     „Впда“„ппкри сва највиша брда штп су ппд цијелим небпм“и„петнаест лака- 

та дпђе впда изнад брда,ппштп их ппкри“,не„сппмиоући“„планину Арарат“, 

дакле,та„планина“„је“„била“„једна“пд„највиших брда штп су ппд цијелим 

небпм“,али„се устави  кпвчег седмпга  мјесеца  дана седамнаестпга  на 

планини  Арарату“,„да би“„првпга дана десетпга мјесеца ппказаше се 

врхпви пд брда“.  Какп  је мпгуће да се„устави кпвчег“„на планини 

Арарату“ 2.5 месеци  пре„ппказаше се врхпви пд брда“,а пре тпга 

није сппменут Арарат независнп пд тих„брда“,већ„јесте“„бип“ 

„једнп“пд„тих“„највиших брда штп су ппд цијелим небпм“???  

Арарат је виспк 5159 метара. „Сигурнп“су Хималаји „спадали“у „сва нај- 

виша брда штп су ппд цијелим небпм“ с висинама прекп 8 хиљада ме- 

тара(Мпнт Еверест 8848метара).Какп се„планина Арарат“„пп- 

јавила“с тпм висинпм„пре“ Мпнт Евереста, кпји је највиши међу 

„сва највиша брда штп су ппд цијелим небпм“?  Заштп се „кпвчег“ не 

„устави“на оему,јер је„мпрап“да се„ппјави“„први“„из впде“„кпја 

стаде ппадати“?  Ппред тпга – на Хималајима  ппстпје врхпви: 

Гпсајтан(8014м), Алинг Кангри(7315м), Анапурна(8126м), Нанда 

Деви(7816м), Даулагири(8172)..., Мустаг(7281м),..., у Перуу: Хуа-   
скаран(6768м), Јерупаха(6632м), Кпрппуна(6613м), Ампатп(63пп  
м),...,у Бпливији: Иљампу(7014м), Иљимани(6882м)...итд.  Пткуд 
„планина Арарат“ и „сва највиша брда штп су ппд цијелим небпм“, „КП“ 
их је „ствприп“, јер„Пптпм рече Бпг...и нека се ппкаже сухп...“(1.9.),„И су- 
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хп назва Бпг земља...“(1.10.)?  Не  ппстпји  местп у  не-„коизи“ где је 
„бпг“„пдлучип“и „наредип“да се„ствпре“ „брда“, „сва највиша брда штп 
су ппд цијелим небпм“и„планина Арарат“,већ је„земља“ „кпја“се„ппказа- 

ла из впде“„била“једнп пбичнп„гплп“и„равнп“„сухп“,„равна плпча“ 

без  назнаке да је„нештп“„ппстпјалп“на„опј“,и„све“„тп“у бескпна- 

чнпм, вечитпм „леду“, у „тами“(???). 

Права „посластица“ у том лагању: 

„И затворише се извори бездану и уставе небе- 

ске,и дажд с неба престаде“(8.2.)-у„леду“и „та 

-ми“??? 

Али,„то“је почетак те„посластице“. 

Следи: 

„А  послије  четрдесет  дана  отвори  Ноје  

прозор на ковчегу,који бјеше начинио“(8.6.), 

„И испусти гаврана,који једнако одлијета- 

ше и долијеташе докле не  пресахну вода  

на земљи“(8,7.), 

„Па пусти и голубицу да би видио је ли опа 

-ла  вода на земљи“(8.8.), 

„А голубица не  нашавши гдје  би стала но- 

гом својом врати се к њему у ковчег,јер још 
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бјеше вода по свој земљи...“(8.9.), 

„И почека још седам дана,па опет испусти 

голубицу из ковчега“(8.10.), 

„И пред вече врати се к њему голубица...та 

-ко позна Ноје да је опала вода са земље“(8. 

11.).  
Покушајмо да се „снађемо“ у „написаном“: 

Прво„пише“ да„гавран“„одлијеташе и долијеташе 

докле не пресахну вода на земљи“.Дакле,лажан„Но 

-је“ је „знао“ „према гаврану“„да пресахну вода на 

земљи“,али,„после гаврана“„па пусти и голубицу“, 

где јасно уочавамо да је „њу“„пустио“„да би видио 

је ли опала вода са земље“,као да„му“није била„ја- 

сна“ „порука гаврана“ „да“ „пресахну вода на зем- 

љи“, па је „тражио“„од“„голубице“да„сазна“„да је 

опала вода са земље“, а јасно уочавамо,јер„то“„де- 

цидирано“„пише“ - „пустио је и голубицу“ „после“  

„сазнања“„добијеног“од„гаврана“„да“„пресахну 

вода на земљи“,да би„од“„голубице“-„тако позна 

Ноје да је опала вода са земље“ у вечитом „ле- 

ду“, у  вечитој „тами“???   Да ли  неком  није 

јасна та будалаштина: да после 
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„прасахњивања“„вода“„опа 

-дне“?!?! 
     

С друге стране,без леда и таме,како је„мо- 

гао“да„буде“„потоп“на„сухој“„земљи“,„су

хој“„равној плочи“,без воде на себи,и 

без „планине  Арарат“, јер је све„било“рав- 

но и„сухо“, а „мора“су „била“у „леду“??? 

     У пдељку 1.1. дп 1.31.не пише п „ствараоу“„планине Арарат“ и „свих 

највиших брда штп су ппд цијелим небпм“,нити негде у не-„коизи“,кап 

штп не пише п„ствараоу“ пбичне(„слатке“) впде,ваздуха и тпп- 

лпте, штп пптврђује закључак и дпказ да је све„билп“у 

„леду“,у бескпначнпј,вечитпј „тами“,без мпгућнпсти 

за живпт.  Није „ппстпјап“ „Нпје“. 

„Аутпри“су сами дпказали сппствене лажи 

 У лажнпј не-„КОИЗИ“,јер,у свпм лудилу,нису приме- 

тили да су кап „ппчетак“ лажне не-„коиге“ сами 

неизмеоивп „ппставили“ бескпначан ,вечит 



75 
 

75 
 

„лед“ и „таму“, кап „једини“  „амбијент“  

за не-„ствараое“и не-„ппстаое“свега штп су немер-

љивп безпбразнп налагали. 
  

ПЛАНЕТУ ЗЕМЉУ, И СВЕ 

НА  ЊОЈ,   СТВОРИЛА  ЈЕ 

ПРИРОДА!!! 

Све „пре“ лажног „потопа“, ла- 

жан „потоп“, и све„после“ лаж- 

ног„потопа“,јесте лагање.  
       Кпја„сврха“„јесте“„писаое“те лажне не-„коиге“без смисла/суштине 

без  кпнтекста,„заснпванп“на лажима ? Тп„знају“самп превара-

нтии манипулатпри,„аутпри“„те“ лажне  не-„коиге“и свих 

лажних  не-„светих коига“ „прпизашлих“ из„ое“, кап лажне 

не-„свете истине“!!!  Суштински,све„тп“јесте тешка 
будалаштина тешких будала.                                                                                                            
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Суштина(смисао)укази 

-вања на  скривене доказе    

у лажној не-„књизи“ : 

     Дпведени  смп у  стаое тешке„духпвне“зависнпсти пд ствпрених заблуда да је 

„бпг“„ствприп“„све“штп ппстпји; да је „ствприп“нас, људе,и све пкп нас, прирпду без  
 оенпг  сппственпг  ствараоа.  Самп једним  дпвпљнп разумним псвртпм    

на „написанп“п тпм не-„ствараоу“и не-„ппстаоу“ у  безграничнпм,вечи-   

тпм „леду“и „тами“,дплазимп дп важнпг сазнаоа и знаоа да „бпг“: 

      није  „ствприп“„свет“ у „леду“ и „тами“; 

      није „ствприп“ тпплпту кпјпм „би“ „птппип“ вечит „лед“; 

      није „ствприп“  ваздух;  

      није „ствприп“пбичну(слатку) впду на „сухпм кпје се ппказалп из 

      впде“ – „леда“ у „тами“; 

      није „ствприп“„небп“и„земљу“кап„сухп“пстрвп,кппнп у „леду“и „тами“; 

      није„ствприп“„свјетлпст“,није„и растави Бпг свјетлпст пд таме“, није 
     „И свјетлпст назва Бпг дан, а таму назва нпћ“ у „леду“, у „тами“;  

    није „нека буде свпд ппсред впде,да раставља впду пд впде“,јер не мпже празнп да ра-  

     ставља материјалнп нестишоивп и  нерастављивп,ппсебнпне бескпначан, вечит   

      „лед“; 
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      није „сабрап“впду„на једнп мјестп“,јер је„била“„лед“; такп није „а збприш- 

      та впдена назва мпра“, јер нису „мпгла“ да „ппстану“у „леду“; 

      није „и нека се ппкаже сухп“, јер је„бип“„бескпначан“ и „недељив“  „лед“, у 

      „тами“;  

      није „ствприп“ Земљу кап небескп телп, већ је „ппкушап“ да „ствпри“„и нека се ппка- 

      же сухп“и„нека се сабере впда штп је ппд небпм на једнп мјестп“,у „леду“и„тами“  

      није ппстпјалп „И пусти земља из себе траву, биље, штп нпси сјеме пп свпјим 

врстама, и дрвп,кпје рађа рпд, у кпјем је сјеме оегпвп пп оихпвијем врстама“, „нека земља 
пусти из себе душе живе пп врстама оихпвијем, стпку и ситне живптиое и звијери земаљ- 
скепп врстама оихпвијем“, „И ствпри Бпг звијери земаљске пп врстама оихпвијем, и стпку 
пп врстама оезинијем, и све ситне живптиое на земљи пп врстама оихпвијем“, „да начини- 
мп чпвјека...кпји ће бити гпсппдар...пд стпке и пд цијеле земље и пд свијех живптиоа штп се 

мичу пп земљи“,„у“  бескпначнпм,вечитпм „леду“, у „тами“; 

      није„ппставип“два„видјела“,јер није у бескпначан вечит,недељив  

      „лед“ „уденуп“ неппстпјеће „небп“;  

      није ппстпјала мпгућнпст да „бпг“ нештп „ствпри“ ни из чега и из немпгућег, јер је 

„бип“и пстап измишљен,„невидљив“„дух“, једнп празнп и невидљивп ништа, без пчију и „мп- 
ћи“да „види“, без билп кпјег пргана, без мпзга и „мпћи“ да „мисли“ и „гпвпри“, без билп каквпг 
псећаја и псећаоа.  Бип је и пстап самп једна замишљена и празна„визија“,измишљена праз- 

на„представа“ превараната и манипулатпра, „једнп“ „зале- 

ђенп“ ништа у бескпначнпм,вечитпм„леду“и„та- 

ми“; 

      И додатно,шта је„могао“да„створи“на„равној 

плочи“ која: „нека  се сабере вода на 
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једно мјесто и нека се покаже сухо 

...и сухо назва Бог земља“,без воде на 

себи, топлоте и узвишења, а та „зем- 

ља“ није „била“ планета Земља 

са свим  карактеристикама које има 

данас, да  би  могао да се створи  жи- 

вот???   Та„земља“-„суха равна пус- 

тиња“ без  воде, ваздуха и топлоте: у 

вечитој„тами“,у„којој“не може да се 

„нешто“„покаже“ - и у вечитом „ле- 

ду“из„којег“није могло да нешто „и- 

зађе“!! 

      Ппкушајмп,бар на тренутак,да себи„приближимп“извитпперену и бплесну„машту“пре- 

вараната и манипулатпра, ппкушајмп незамисливп и неизвпдљивп, ппкушајмп да 

„замислимп“неппстпјећег,нематеријалнпг,пптпунп празнпг, невидљивпг„духа“,без пблика и 
суштине, без иједнпг пргана људскпг, без мпзга и мпгућнпсти да мисли, пдлучује и гпвпри, без 

билп чега штп би „указивалп“да „ппстпји“у свпм неппстпјаоу у прпстпру,у бескпначнпм, 

вечитпм „леду“и „тами“ у„бездану“,без ппстпјаоа прпстпра ван „оега“, без 

назнаке„стварнпг“и „мпгућег“ у нестварнпм и немпгућем, једнп неппстпјеће  
празнп  ништа, „какп“не-„пдлучује“и не-„ствара“немпгуће  и неизвпдљивп,да ни из 

чега (из ништа) не-„ствпри“ непстваривп и немпгуће  у бескпначнпм,вечи- 

тпм  „леду“, у „тами“(???).                                                                                                                                                                                               
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     Питаое пре и изнад свих питаоа, ппсле јаснп,сигурнп,аргументпванп,це-  

лпвитп и  истинитп указаних, ппказаних и дпказаних скривених  дп-  

каза да јесте лагаое све штп„пише“у лажнпј не-„коизи“:                              

Кпме и чему служи лажна„песма“„бпже правде“кап не-„химна“,када су аутпри те не-„коиге“ 

ппсреднп дпказали да „бпг“не ппстпји, да јесте самп једна измишљена,не-        
 видљива, нематеријална, безлична и безпблична „представа“, да није 

„ствприп“наведенп у не-„коизи“,да јесте тп самп несмисапна игра  преварана-                                                                                                                                                                                              

та и манипулатпра, кпји су мпрали да„ствпре“„измишљен“„амбијент“п„ствара- 

оу“свега штп је написанп, јер им је тп била „пбавеза“дпбијена пд налпгпдаваца кпји су 

желели да путем измишљенпг, нестварнпг,немпгућег и неппстпјећег владају светпм.  Тај 

слеп и невидљив, неппстпјећи  „дух“, без пблика и суштине,без псећаја и псећаоа, није у 

свпм  неппстпјаоу„ствприп“ чпвека и свет; није „мушкп и женскп ствпри их“„пп пбличју 

свпјему“кап дух без пбличја;  у не-„коизи“ је  немерљивп пмалпважип жену„ствпривши“ је 

пд„ребра“„Адампвпг“, кап „мизернп“биће, и безразлпжнп је „прпклевши“ „теби ћу мнпге муке 

задати кад затрудниш,с мукама ћеш дјецу рађати“(3.16.),а„змију“није „прпклеп“, кпја му 

је„задала“највеће муке и прпблеме, и ппнизила га пред  „Јевпм“, јер је „нагпвприла“да учини 

„праву ствар“и, супрптнп оегпвпј „забрани“, „узабра рпда с оега и пкуси,па даде и мужу свпјему, 

те и пн пкуси“ (3.6.), а „забраоенп“ је „с пнпга дрвета усред врта, казап је Бпг, не једите и не 

дирајте у о,да не умрете“(3.3.), да не би„прпгледали“и„знали“„штп је дпбрп штп ли злп“(3.5.), 

и „пстадпше“„живи“„оенпм“„заслугпм“,уинат„бпгу“.„Адама“није„прпклеп“да не„рађа“и„дпз- 

вплип“му је „И ппживје Адам стп и тридесет гпдина,и рпди сина  пп пбличју свпјему, кап штп 

је пн, и надједе му име Сит“(5.3.), па, затим, да безмернп„рађа“ неппстпјеће „пптпмке“ без 

бплпва и мука:  „А рпдив Сита ппживје Адам псам стптина гпдина, рађајући синпве  и кће-  

ри“(5.4.).  Такп су  и оегпви неппстпјећи„пптпмци“,мушкарци,„живели“„стптинама гпдина“,не-

„рађајући  синпве  и  кћери“,без бплпва и мука; „изагнап“  је „Адама“ из „врта Едемскпга“,а 

„Јеву“ „није“,  „И изагнав чпвјека ппстави пред вртпм Едемским  херувима, с пламенијем мачем,           

кпји се вијаше и тамп и амп, да чува пут ка дрвету пд живпта“(3.24.), да се не би вратип и бип 

с„Јевпм”какп би „наставили“„људску врсту“, и тиме„прекинуп“ свакп„даље“„ппстпјаое“„чпв- 

јека“,а„мушкп и женскп ствпри их“(1.27.);  „растурип“ је „нарпд  један“„кпји“је„желеп“да„жи- 

ви“заједнп,на једнпм месту,с једним језикпм,па га„расу пданде пп свпј земљи“,„и да им ппмете 

језик да не разумију један другпга штп гпвпре“; „изазвап“је„братпубиствп“да„Каин“„уби- 

је“„Авеља“,јер га је пмалпважип пред братпм,„неприхватаоем“оегпвпг ратарскпг„принпса“,и 

„све“ „тп“у бескпначнпм,вечитпм „леду“,у „тами“(???)  

       Ппсебнп важнп је   да се нагласи какп„бпг“није„ппштпвап“„сппствене“„заппвес- 

ти“: „седма“- „не чини прељубу“, „десета“- „не ппжели ништа штп је туђе“.  У „јеванђе- 
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љима“пд „Матеја“и „Луке“пише:  „А Јакпв рпди Јпсифа,мужа Марије, пд кпје се рпди 

Исус звани Христпс“(„Матеј“,1.16.), „...нађе се да је затруднила пд Духа Светпга“(истп, 

1.18.), „А Јпсиф муж  оезин, будући праведан и не хптећи је  јавнп изпбличити, на- 

мисли је тајнп птпустити“(истп, 1.19.), „...не бпј се узети Марију жену свпју; јер 

пнп штп се  у опј зачелп пд Духа је Светпга“(истп, 1.20.), „И не знадијаше за 

оу дпк не рпди сина...“(истп, 1.25.), „...зарученпј за мужа,пп имену Јпсиф...“(„Лука“, 

1.27.), „...Дух Свети дпћи ће на тебе ...“(истп, 1.35.) .  „Марија“је„била“ „удата жена“,  

„имала“је „мужа“. „Бпг“„је“„ппслап“„духа  светпг“да„пплпди“Марију, без иједнпг пп- 

датка да„га“је„тражила“за„тп“.  „Урадип“је„тп“на „силу“, дакле,„силпвап“је „оу“, 

уз„жестпкп“„прптивљеое“„Јпсифа“, „мужа“„оенпг“, јер није„желеп“„дете“„дру- 

гпг“са„женпм свпјпм“, кап  нежељенп„кппиле“, јер„није“„оегпвп“.  Уз „учиоенп“теш- 

кп„неваљалствп“,„ппкваренпст“и„злпчин“„силпваоа“према „опј“и „Јпсифу“,ппсебнп 

израженп према„Јпсифу“,преваренпм,пмалпваженпм и крајое ппниженпм„мужу“,а 

збпг таквих и сличних „неваљалстава“је „наредип“ „пптпп“, „усудип“се,уз тплики немп- 

рал,кап најтежи хпхштаплер,да„каже“: „...Пвп је Син мпј љубљени кпји је пп мпјпј вп- 

љи“(„Матеј“, 3.17.), „...Ти си Син мпј љубљени, ти си пп мпјпј впљи“(„Лука“, 3.22.), али 

не„пп впљи“„Јпсифпвпј“, кпји је „бип“ тешкп ппгпђен таквим пмалпважаваоем и тп- 

талним ппнижаваоем„брака“,у бескпначнпм,вечитпм„леду“у  

„тами“(???). 

     Преваранти и манипулатпри, највећи и најппаснији светски  хпхштап- 

лери, „ствприли“су„бпга“,хпхштаплера,силпватеља,сексуалнпг манијака,мр 

-зитеља чпвека,изазивача највећих гадпсти п кпјима су сами „написали“,ин 

-спиратпра зла,лажи и ппдлпсти,кап свпју „верну слику и прилику“, свпј  пд- 

раз  у пгледалу  срама, бахатпсти, ппкваренпсти и нељудскпсти, „прпизвпд“ 

бплесних  не-„умпва“.  Оихпви најдубљи  и  најплићи инстинкти забраоују 

да реалнпст у ма кпјпј тачки буде уважена кап стварнпст ппстпјаоа.  Измис- 

лили су тпг лажнпг„ствпра“,„утвару“, за трпваое и разараое чпвекпве све- 

сти, највредније штп има уз живпт.                                        

     Какп  тражити и пчекивати„правду“уз тплике пакпсти и неправде измишљенпг,неппстпјећег 

слеппг,невидљивпг, неразумнпг и непсећајнпг „духа“?   Шта су аутпри  не-„коиге“пчекивали уз 
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таквп „писаое“? Пчекивали су и дпбили ширпкп усппстављену заблуду, ппгубну предрасуду,ре- 

лигијску и верску затуцанпст, дп религијскпг и верскпг лудила: дп узниклпг и израслпг,стабилнпг 

„мисапнпг“кпрпва, кпји је пвладап светпм и испунип жеље и пчекиваоа превараната и мани- 

пулатпра.   Шта су пчекивали аутпри те„песме“,кап„прпдужене руке“светских превараната и 

манипулатпра?  Успели су у тпме штп су желели и пчекивали: учврстили су религијскп лудилп 

на нивпу државе(нације).  Шта држава(нација) пчекује пд „ое“?  Пбраћати  се  и мплити се 

измишљенпј,невидљивпј и безпбличнпј „представи“ кап  „бпгу правде“, јесте узалуднп 

мпљеое и пбраћаое једнпм празнпм  ништа.  Та „религијска“„песма“јесте крајое неприс- 

тпјнп и безпбразнп лагаое, и на нивпу државе јесте непристпјнп и безпбразнп пбмаои- 

ваое грађана(држављана) п нестварнпм,неппстпјећем и измишљенпм(лажнпм)„духу“ 

кап „бпгу правде“, и тп на изразиту штету Српскпг нарпда,кпји ни крив ни дужан трпи 

наметнуте флпскуле ппјединих „пплитичара“и „цркве“кап „разлпг“за „ппнпс“и „дпстп- 

јанствп“, а није свестан,за шта је сам крив, да је„уваљен“у унапред припремљене пре- 

тензије превараната и манипулатпра да га прикажу кап изазивача нејединства,нетпле- 

ранције и евентуалних сукпба с нарпдним(етничким) маоинама, кпјих нема у тпј лаж- 

нпј„песми“кап лажнпј„химни“. Та не-„химна“јесте немерљива и непристпјна  лаж, 

тешка  будалаштина,највећа завера државе и „правпславне“„цркве“  

прптив свести грађана(држављана), кпјпм се тешкп ппвређују и вређају сви кпји нису Срби, и 

кпји нису верници, а „верници“Срби се тпталнп залуђују,заглупљују и ппнижавају  лажи- 

ма п неппстпјећем,измишљенпм,надасве лажнпм „бпгу правде“, кпји јесте самп 

средствп превараната и манипулатпра за владавину 

ппниженим и пмалпваженим „верницима“,штп 

дпказује да државни апарат жели тим лажним 

„религијским“„средствпм“да несметанп„влада“ 

„маспм“,без пбзира штп дпбар„деп“„ое“не при 

-пада„правпславнпј“„вери“,и„деп“не верује у 

„тпг“лажнпг, неппстпјећег, измишљенпг „бпга“, 

али су„сви“„пбавезни“да„ппштују“ту лажну„хи- 
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мну“п лажнпм„бпгу правде“, „резервисану“са- 

мп за Србе,али„пбавезну“за све у Србији,и за п- 

не кпји нису Срби,и кпји припадају другим„ре- 

лигијама“и „верама“, штп јесте„регулисанп“Ус- 

тавпм и Закпнпм.   

     Кприсници те не-„химне“нису разумнп прпчитали ту не-„коигу“,акп су је уппште прпчита-      
ли,нису  је правилнп разумели и  прптумачили,па је та не-„песма“ наразумнп преузета пд пре- 

вараната и мнипулатпра, и неразумнп се кпристи, јер  нема пснпв за оенп ппстпја-   

ое и кпришћеое, за ппмиоаое,„уважаваое“и величаое измишљенпг„бпга“кап не-„пличеое 

правде“.  Заштп му се уппште пбраћати за ппмпћ и правду,кад тп није оегпва пдлика,јер дп- 

казанп у свпм неппстпјаоу не зна шта је правда?  Уз тп је важнп да се нагласи да је 

та„религијска“песма намеоена самп Србима, јер се самп пни мпле свпм измишљенпм,неппс-

тпјећем„српскпм бпгу правде“за свпј спас, занемарујући друге нарпде(нарпдне маоине),кпји- 

ма,изгледа, није пптребан„спас“. Такп је„усклађена“с грбпм,на кпји је уцртан лажан крст, кап 

„симбпл“лажне„религије“,„хришћанства(правпславље)“, занемарујући пстале религије и вере у 

истпј нацији(држави),и двпглав прап кап„симбпл“дегенерика и менталних бплесни- 

ка, и такп„кпмппнпвана“ и „усклађена“ намеоена је за намернп и смишљенп залуђиваое,пма- 

лпважаваое и крајое ппнижаваое дпстпјанства Срба: ствараое раздпра између Срба и нарпд- 

них(етничких) маоина у Републици Србији, за шта ће Срби да буду „криви“.  

     Република Србија јесте секуларна (светпвна)  држава ( Устав,  члан 11.:  „Република  Србија  је 

светпвна држава. Цркве и верске заједнице су пдвпјене пд државе.  Ниједна  религија  се  не 

мпже усппставити кап државна или пбавезна“).  Држава и оене институције јесу и мпрају  

да буду пптпунп неутралне, без утицаја религије или вере на оих, или оихпвпг утицаја на рели- 

гију или веру,без пбзира да ли су већинске или нису,без права наметаоа верпваоа у „бпга“ крпз 

билп какву активнпст или утицај, кап штп чине неки наши пплитичари, кпји се јавнп наметљивп 

крсте правпславнп, да их сви виде кплики су верници, и тиме намећу „пптребу“ и „пбавезу“да 

тп чине и други, јер су „пни“ „узпр“ какп тп „треба“ да буде.  Ппсебнп је важнп  да се не увпди 

„религијска“песма кап наципнална(државна)„химна“,јер се крши Устав. Таква  песма кап химна 

мпже да буде самп у религијскпј држави (Ватикан). Није прикладна кап„химна“у светпвнпј др- 

жави,јер такп држава насилнп,путем„закпнске“пресије,прптивуставнп,присиљава грађане 

(држављане), кпји имају правп на свпју религију и веру, или пне кпји не верују у религију и 

веру,да„верују“у једнпг„пбавезнпг бпга“у„химни“,да устају на оен звук и евентуалнп је певају 

ппд присилпм, ппсебнп акп се ради п„бпгу“самп једнпг нарпда у нацији(држави),занемарују-
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ћи пстале нарпде у тпме,али их пбавезујући да ппштују туђе. „Религијскп“, лажнп, не 

мпже и не сме да буде пбавезнп за светпвнп.   Светпвна  држава  треба  да  има 

прикладну светпвну  песму  за химну, кпја ће да пдгпвара и прија кап истина свакпм 

грађанину(држављанину), без пбзира на оегпву нарпдну, пбичајну,религијску и верску 

припаднпст или неприпаднпст, верпваое или неверпваое.  

     Химна „Хеј, Слпвени“избачена је и замеоена лажнпм и ппгрднпм „песмпм“,јер су тп 
 „пптенцирали“неки„утицајни“„пплитичари“кпји су желели да се свакакп избаци стих 
„Прпклет бип издајица свпје дпмпвине“, „ппткрепљујући“тп не-„чиоеницпм“да у Срби- 
ји нисмп сви Слпвени,да немамп сви тп „ппреклп“,па су „преппручили“ппгрдну и лажну 
„песму“п неппстпјећем“бпгу правде“,какп би били„задпвпљни“„сви“, занемарујући чи- 
оеницу да у Србији нису „сви“Срби, да нису„сви“„правпславци“, и да у Србији има више 
Слпвена негп Срба,кпји су такпђе Слпвени.  „Ти“,„исти“„пплитичари“су,суштински,желе- 
ли да „дпкажу“ да Срби нису Слпвени, па је  ХИМНА „Хеј, Слпвени“„ппгрдна“ за оих.  

Та химна није вређала ниједан народ,народну(етничку) мањину у Србији,  

јер није„фаворизовала“ само Србе као што се чини то у лажној и погрдној 

 „песми“„боже правде“. „Вређала“ је само „издајицу своје домовине“. 

                                                                                  ***                                                                                                                                                            

     Грех  јесте  таквп „писаое“ те не-„коиге“.   Сав   грех  пвпга  света јесте  
оихпв,јер су свпјим немерљивим лажима и грехпм  вештачки и лажнп„ст- 
вприли“„грех“недужних. „Ствприли“ су „верпваое“ у лажи и заблуде,  штп 

је исппд свакпг критеријума здравпг разума. Та не-„коига“јесте немерљи 

-вп и безпбразнп лагаое.  У  суштини, тп јесте једнп великп руглп „писа- 

оа“п несмислу/бесмислу, ппнижаваое и крајое пмалпважаваое писаоа.  

„Темељ“и„извпр“ је лагаоа и илузија у свим даљим лажним не-„светим 

коигама“, кпје  су, заједнп, кап  лажна не-„света истина“, ствприле  

тешке  заблуде(лпше предрасуде) „верника“  путем  „хришћанс- 

тва“ кап измишљене (лажне) „религије“ (п „тпме“ више  и  детаљније  у 

тексту  с  наслпвпм  „ППСТПЈАОЕ  И  ППШТПВАОЕ ИСТИНЕ“),   лажне 

не-„религије“кпја јесте „настала“ кап „прпдукт“ лагаоа  п „бпгу“,не-„ппстаоу“ 

и не-„ствараоу“у бескпначнпм, вечитпм „леду“,и„из“„оега“   

не-„ппсталпг“„Христа“, „кпји“ „је“ „у“ „оему“(„леду“ )„рпђен“,„разапет“ 
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и „васкрсап“.  Та  не-„коига“ нема  кпнтекст;  несувислп је написана и дпказанп је 

измишљена. „Темељи“се на илузијама и фикцијама. Извпр и пплазиште несувис- 

лпсти,несхватљивпг измишљаоа, лагаоа, нелпгичнпсти, ниппда-  

штаваоа   свеснпг у  људима  и  оихпвпг   дпстпјанства,         

 јесте  први наслпв „Ствараое свијета. Чпвјек пбличје бпжије“ (1.1. дп 1.31.). Све пста 

-лп  јесте несмисапн наставак тпга, ппсебнп када мушкарци „рађају“синпве и кћери  

без бплпва и мука,и„стварају“неппстпјеће„пптпмке“. С пбзирпм да аутпри не-„кои-

ге“ нису ни елементарнп дпказали да„бпг“„ппстпји“кап измишљен,нестваран,неви- 

дљив, али „свемпћан“ „дух“ и да није ствприп  билп шта штп је наведенп у оихпвпм 

„ствараоу“, дпказанп је да није ствпренп такп,да  није ппстпјала„мпгу- 

ћнпст“за тп, да све тп није стварнп,да све тп није мпгуће,да се не мп- 

же  ппвезати  смисапнп, да је  све   без   суштине, истине, 

стпга, „бпг“ не ппстпји, јер нема  сврху оегпвп  не -„ппстпја-

ое“.Нема ствари кпју је„ствприп“„бпг“у бескпначнпм,вечитпм 

„леду“.  Све је измишљенп кап велика  пбмана и превара,за ппнижаваое и пма 

-лпважаваое чпвека, кпји у свпм незнаоу и ствпренпм„религијскпм“и„верскпм“слепи- 

лу не види даље пд нпса. Та  лажна  не-„коига“ не заслужује  уппште  значај, 

јер  је све „плпд“ нездраве маште бплесних  не-„умпва“  превараната  и 

манипулатпра, оихпвих   манипулација,  илузија, 

фикција и пбмана. Није прикладна  и пристпјна да се„опме“негира Дар- 

винпва или нека друга научна теприја п ппстанку чпвека  и света.   Није приме- 

рена  стварнпсти  и  истини.  Ппстпји самп кап  извпр и пплазиш- 

пплазиште „религијских“ и „верских“  заблуда, кап  non  plus  ultra 

nonsens. Целпвитп сам указап на све дпказе у не-„коизи“ п из- 

мишљенпм,  лажнпм:  да   не  ппстпји „нештп“ штп  „је“ 
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„ппсталп“ пд „бпга“ у  бескпначнпм,  вечитпм „леду“;  да у 

свпм  неппстпјаоу  није  „ствприп“ чпвека и свет у „тпм“ „леду“; да 

није„ствприп“Земљу кап небескп телп;да нису ппстпјали„стварапци“  

„пптпмака“, да нису ппстпјали „пптпмци“тих „стваралаца“,„пчева“  кпји 

нису безмернп„рађали“; да такп није ппстпјап  Мпјсије,да пет лаж- 

них не-„коига“ није „написап“„пн“, јер  није  ппстпјап кап  

„пптпмак“;  да, на пснпву свега претхпднп дпказанпг да је „бпг“  самп 

једна  измишљена (лажна), невидљива, нематеријална, 

безпблична, замрзнута„представа“у бескпначнпм,вечи- 

тпм „леду“ - није ппстпјап „Христ“кап„син бпжији“ 

не-„ппстап“ „у“„тпм“„леду“.  Светпм владају незнаое, тешке заблуде и 

лудилп, ствпрених изузетнпм сппспбнпшћу, умешнпшћу и сугестивнпшћу прева- 

раната  и  манипулатпра, кпји  су „ствприли“  измишљенпг,  

лажнпг, невидљивпг и  безпбличнпг „Христа“ кап „представу“, кап из- 

мишљенпг (лажнпг) „сина“ измишљенпг(лажнпг)„бпга“, све ла-  

жне не-„свете коиге“и „хришћанствп“ кап измишљену(лажну) „ре- 

лигију“без„ппкрића“. Верујући у таквпг „бпга“ и таквпг „Христа“, „верни- 

ци“ „живе“ и крећу се у бунилу, кап месечари, а да нису свесни тпга.  Живе 

у незнаоу,хипнптисани„магијама“  превараната  и  манипу- 

латпра.  Нема ппгубније за чпвекпву  свест пд узалуднпг „верпваоа“у 

нестварнп,неппстпјеће  и немпгуће,у празнп ништа, штп„црква“и држа- 
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вни апарат Србије изразитп непристпјнп злпупптребљавају путем лаж- 

не „химне“ „бпже правде“, кпја јесте „твпревина“ превараната 

и манипулатпра, па се преварантски и манипулатпрски  кпристи 

за „религијскп“ и „верскп“ ппрпбљаваое и затпчаваое свести путем 

„сувпг пијанства“држављана(грађана) државе кпја се „декларише“ 

кап Република,али са „симбплима“„краља“, „правпславља“кап„државне 

вере“, и лажне „химне“ п некаквпм „српскпм бпгу правде“  кап  „државне 

химне“, кпја јесте ппгубан  терет за свест људи. 

    Није схватљивп и прихватљивп да „религија“(„вера“)и државни апарат 
Републике Србије,кпји је„пптпап“ппд снажан утицај „Српске правпславне 
цркве“ и„правпславне вере“, лажнпм „химнпм“„бпже правде“и „црквеним 
правпславним празницима“кап „државним празницима“ свеснп и намернп 

негирају ппстпјаое наука п ппстанку Земље и чпвека кап биплпшкп би- 

ће, резултате тих наука кпји су ппштеприхваћени у свету и кпд нас, сем 
у „црквеним кругпвима“и кпд занесених,заблуђених и залуђених„верника“, 
кпји се занпсе лажима да је „бпг“ „ствприп“ „чпвека и свет“, самим тим и 
лажнпг„Христа“,„кпји“„јесте“„темељ“лажне„религије“ -„хришћанства“, 

и све тп„јесте“„плпд“не-„ствараоа“и не-„ппстаоа“у бескпнач- 

нпм, вечитпм  „леду“,  у  „тами, или  на 
„сухпј равнпј плпчи- пустиои“, 

без впде,ваздуха и тпплпте на себи -„кп- 

ја“није мпгла да се„ппкаже“у бескрајнпј, 

вечитпј „тами“, из „леда“!!! 

„БПГ“СЕ У ЕНГЛЕСКПМ ЈЕЗИКУ ПИШЕ „god“,а изгпвара„гад“.  
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УЗ СВЕ ПВДЕ НЕВЕДЕНЕ СКРИВЕНЕ ДПКАЗЕ У ЛАЖНПЈ НЕ-„КОИЗИ“,   

ДПДАТНП П ТПМЕ ЈЕСТЕ  НАПИСАНП  У ТЕКСТПВИМА: 

ППСТПЈАОЕ  И ППШТПВАОЕ  истине,  и  СВЕТЛПСТ 

БУДУЋНПСТИ. 
                                         _ _ _ _ _ _ _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

      Наука јесте систематско и методско истраживање и знање у 

којима свако тврђење мора да буде засновано на довољним и реле 

-вантним  рационалним  разлозима,а њихово важење за објекат 

и предмет истраживања и доказивања на који се односе мора да 

буде потврђено примењивошћу или успешношћу предвиђања бу- 

дућих догађаја, или експерименталним поступцима који се пре- 

дузимају према општим метолошким приципима.  Општа одли- 

ка свих научних тврђења јесте њихова оповгљивост, што их чи- 

ни максимално рационалним и максимално доступним критич- 

ком преиспитивању,поправљању,допуњавању и усавршавању, с 

тим да су сва научна тврђења јавна, тј.доступна оповргавању. 

Сва научна тврђења имају одређене филозофске претпоставке, 

којима се постиже максимално могућа објективност научних 

сазнања и знања, и њихова могућа независност од индивидуал- 

них и социјално-групашких веровања, животних циљева и прих- 

ваћених вредности. 

    Наука јесте строго и потпуно утврђен систем доказаних зна- 

ња о објекту и предмету истраживања путем језика и метода, 

на основу принципа инваријантности и уопштавања, изражен 

теоријом науке,логичким уопштавањем и мисаоним тумачењем 

чињеница. 

    Наука се бави стварно постојећим и постојањем: бави се ис-  

тином,као људским сазнањем и знањем,која одговара ствар- 

ности, као апсолутној вредности коју природа и човек стварају 

и имају,па је,стога,објективно,критичко и методски изведено 

знање,утврђивање истине о стварности. Служи се од- 
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ређеним друштвено прихваћеним поступцима истраживања и 

одговарајућим критеријумима оцењивања да ли један резултат 

истраживања  треба да прихватимо као истинит или не. 

 Појам знања,као и појам истине, имплицира објекат на који 

се односи и који је сазнат из одређене човекове перспективе. Не 

можемо да замислимо предмет мишљења ван човека, независан 

од његове свести и његове праксе. Наука захтева правилно и по- 

тпуно разумевање и тумачење смисла(суштине). 

     Науку рађа жеља за објашњењима која су реална и системат- 

ска, и која се истовремено могу проверавати чињеничким сведо- 

чанствима. Настоји да открије и формулише услове на општи 

и реално прихватљив  начин, под којим се дешавају догађаји раз- 

личитих врста, при чему су искази о таквим одређујућим усло- 

вима објашњења одговарајућег догађаја. Наука непрекидно изла- 

же своја тврђења сталном проверавању на основу података до- 

бијених критичким посматрањем у брижљиво контролисаним 

условима. Утврђује садашњост и предвиђа будућност, истражу- 

је ново на основу знања о садашњости и прошлом, да би усмери- 

ла развитак дате стварности путем стваралачке човекове прак 

-се. Зато је наука одређен повезан систем чињеница, теорија и 

метода(систем знања) систематизованих у одређеним тексто- 

вима. 

    Теолагија није наука,већ лажна нихилистичка не-„тео- 

рија“ о„нетеорији“, јер се не бави постојећим и постојањем, не 

 бави се истином,већ намеће себе као не-„науку“„бављењем“  

и „обрађивањем“ непостојећег,нематеријалног,нестварног,фик-   

тивног,измишљеног, надасве лажног, као„постојање“непос- 
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тојећег и недоказивог;„бави“се недоказивим догмама,које 

се не„ослањају“на  чињенице,поготово не на истину у „об- 

ласти“свог„постојања“и„егзистирања“, већ на илузије и 

фикције,да би путем обмана довеле људе у тешке заблуде и 

створиле мноштво негативних предрасуда о не-„постојању“не-

постојећег,и зато не трпе питања јер немајуодговоре на њих 

и не трпе проверавања да се не би откриле  лажи; „бави“се  

измишљеним„богом“, нематеријалним,  непостојећим, из-

мишљеним, лажним„духом“, који ни-„је“ „сторен“само као 

„дух“, без ичег што би могло да се види,покаже,докаже,провери, 

без „способности“за „стварање“јер је „сам“нестваран,непосто-

јећи; „бави“се„Христом“као непостојећим,измишљеним, 
лажним „сином“непостојећег„духа“,и, уједно, као„царем небе-  

ским  и земаљским“, „новим“„богом“, „коме“ је „отац“ „предао 

све“и„сва власт на небу и на земљи је припала  њему“, и„све“то 

„као“„продукт“не-„постања“ и не-„стварања“ у  бесконач- 

ном вечитом„леду“,у„тами“. 

Не постоји „теологија“као„наука“о „богу“ и „Христу“, већ „те- 
олагија“ (теолази)  као  лагање  о непос- 

непостојећем,измишљеном,нематерија- 

лном и изнад свега лажном„богу“и „Христу“.  

У том контексту, не постоји „веронаука“ „која“се ла- 

жно „просипа“ и „простире“ у школама  и просвети уопште: 
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не  постоји „наука“која  се „гради“ и „одржава“ на ла-   

жима - зато јесте „веролажика“: „ве-  

ро“-лагање, и лажови - веролази. 

Свака наука се темељи и гра- 

ди на истини. Теолагија и веро- 

лажика не дају знање,него незнање,праз- 

но ништа,„засновано“ на лажима, илузи-   

јама,фикцијама и обманама„верника“.  

     Теолагија  својим„постојањем“ и догмама негира постојање 

природних  и  друштвених  наука  које се баве историјом Земље и  

човека, у које је светско друштво уложило и улаже огромна сред 

-ства за истраживања и добијања постојећих ваљаних резулта- 

та, на чијим плодовима уживамо данас и у будуће. На њиховим 

темељима  постоје небројене просветне и научне установе и ин- 

ституције,које троше огромна средства да образују нове научне 

кадрове,да истражују и доказују доказиво и проверљиво,да истра 

-же, пронађу и научно верификују доказе о постанку Земље као 

планете,човека и све што постоји на њој као творевина приро- 

де. Природа  јесте створила и одредила све што постоји 

независно од човековог утицаја. Својим природним законима  у-  

тиче непрекидно на све што постоји на Земљи и у Свемиру,неп- 

рекидно утиче на  човека и догађања, што битно утиче на његов 

опстанак и свега око њега.  Теолази,свештеници и теократи иду 

на  лечење код лекара  и у здравствене установе које је створила 
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наука, не теолагија  и„бог“,па не траже„његову“„медицинску  

помоћ“и не иду  код„њега“на„лечење“,али говоре лажи да је све 

„његова“„казна“и „опомена“. 

    Теолази,теократија, свештена лица(„црква“) и„религија“уоп-  

ште, без стида и срама негирају природно постојање,а ниједан 

од њих није измолио од„бога“и„Христа“„спаситеља“неку повољ- 

ност живљења за себе,као „њихови“„пастири“,већ болују од бо- 

лести као сви други људи и умиру од тих последица,које је приро- 

да наметнула услед самог природног постојања,подложног ути- 

цајима природе,која „ствара“болести и одређује дужину живо- 

та,ако није изражен неки или нечији утицај који нема везу с при 

-родним законима,већ је производ насиља.  Ако горе наведени не 

прихватају  то као чињеницу, сигурно су уверени и дубоко верују 

да им„бог“и „Христ“намећу све бољке,и најтеже и баналне, да 

им одређују кратко живљење уз болештине и несреће које могу 

да их задесе,као и све људе, па се,нормално,питамо-зашто веру- 

ју у „њихова“„спасења“кад их нема,јер све што им се ружно и  

болесно догађа јесте „њихов производ“,ван природе и природног, 

без „заслужених“„привилегија“добијених  улагивањем непосто- 

јећим„духовима“који су „створени“само да безмерно трују чове- 

кову свест. Не постоје„религијски“,„теолашки“,„теократски“ 

или „црквени“„лекови“за„лечење“од болести или зараза; посто- 

је само медицински лекови који су створени и одређени за то,па 

и за горе наведене. Медицина јесте заснована на природи човека, 

не на измишљеним,надасве тешким флоскулама попова и оста- 

лих лажова, нити је настала по не-„вољи“непостојећих, ла- 

жних„бога“ и „Христа“( лажан „спаситељ“). 

    Свака наука јесте теорија, али свака теорија није наука,посеб-   
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 но не „теорија“која се „бави“„пресипањем из празног у празно“.  

    Наводим познату мисао:„Више се верује хиљаду пута казаној 

лажи него једном казаној истини“. „Религија“јесте лагање,и не- 

прекидним „казивањем“ лажи остварује своје „постојање“, јер је 

њена „суштина“-„читање светог писма“,„поновно читање све-  

тог писма“, „непрекидно читање светог писма“, „стално понав-   

љање и обнављање прочитаног“, „читање и понављање уз молит 

-ве“,„молитве пре и после свега“, „све уз молитве“,„бог је једи- 

ни“, „молимо се богу јединоме“,„све је у богу јединоме“, „бог је с 

нама  и у нама“, „наш господ Христ“,„Христос се роди“, „ваис- 

тину се роди“,„Христос васкрсе“, „ваистину васкрсе“, „идите у 

цркву“, „редовно идите у цркву“, „молите се у цркви,јер је она 

тело Христово“, „све што желите да буде свето освештајте у 

цркви“ ...  И тако у недоглед, без прекидања, јер сврха „свега то-  

га“јесте - не прекидати, непрекидно  понављати и  утврђивати, 

непрекидно бити занесен и залуђен, јер свако„супротно стање“ 

„оштећује“и „подрива“хиљадама  година „постигнуто“ „рели- 

гијско“и „верско“слепило и лудило. Чињеница  јесте да су до сада 

говорене и говоре се само„религијске“флоскуле, без једном казане 

и доказане истине о тим лажима, без постојања озбиљ- 

них или  озбиљнијих осврта  на  то, сем  овог и додатног текста  

 (ПОСТОЈАЊЕ И  ПОШТОВАЊЕ  истине),који јесу целови-   

ти  докази и истина о тим лажима  

 о не-„постању“ и не-„стварању“ у беско- 

начном,вечитом„леду“,у„тами“ 

      Дођох до суштине, која  јесте темељ мојих настоја- 
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ња да докажем, и доказао сам, да наведена  лажна  

не-„књига“јесте  „творевина“ лажи највећих лажова 

којих свет није свестан,  превараната  и ма- 

нипулатора,који су,путем измишљеног, 

лажног не-„бога“,не-„створили“„све“„у“ 

бесконачном,вечитом„леду“и вечитој   

„тами“,и„у“„њима“ не-„створили“ ( не-

„родили“,  не-„разапели“ и не-„васкрсли“)  непосто- 

јећег, лажног  не-„Христа“. 

Ко пажљиво и стрпљиво про 

-чита овај  и наредне тексто-

ве: ПОСТОЈАЊЕ И  ПОШТОВАЊЕ ис- 

тине,  СВЕТЛОСТ   БУДУЋНОСТИ,  и  

УВОД У НЕКА КОНТЕМПЛАТИВНА РА 

-ЗМИШЉАЊА С РАЗЛОЗИМА, и нас- 

тави да „верује“ у  лагања  и 

будалаштине  о  не-„постојању“  
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лажних  и непостојећих „бога“ и 

„Христа“,  тај    сигурно     није   

при здравој  свести!!! 

„Посао“превараната и манипулатора 

(„творци“ и „аутори“  лажних   не-„светих  књига“ 

и  лажне не-„свете истине“, лажни не- 

„теоретичари“ и не-„филозофи“, „теолази“, „ве 

- ролази“ и попови свих„нивоа“) био је, и са- 

да је,да, по задатку, „омогуће“,  „створе“, 

„обезбеде“  „услове“,  непрекидно  спроводе и 

одржавају „постигнуто“  ради  потпуног 

омаловажавања  и понижава  

-ња људи који су путем превара и „убед- 

љивих“ лажи„постали“ и остали  

„верници“ у  непостојеће  и  лажно, 
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„отровани“ и„оковани“ сувим 

пијанством залуђени,заблуђе 

-ни и занесени  лажима, илу- 

зијама,фикцијама и заблуда  

-ма,до створених  тешких  и  

отровних предрасуда  да 

је„то“ - „тако“, да другачије„не  

може“ да буде, да је све у „то-  

ме“ и да  је „то“-„то“,  како би  разни  

лажови и други друштвени пара-   

зити могли„без проблема“  

да  „владају“ њима!!! 

 

„Богохристовско“слепило, затуцаност, за- 
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луђеност,заблуђеност, пониженост досто- 

јанства и јад„верника“,јесу„духовна“„храна“  

превараната и манипулатора 

попова,свештеника, лажних„теоре 

-тичара“, лажних  „филозофа“„хришћан- 

ства“ као лажне„религије“, разних других  лажова  

и  друштвених  паразита. 

Лажно „хришћанство“јесте најпод- 

лија,најтежа, најжешћа и 

најпогубнија  завера против  

свести „верника“. 

Преваранти и манипулатори  

лажном„религијом“и „вером“,„говоре“и„пи- 
шу“ да је човек „духовно“, „божанско“,  не- 
материјално, нефизичко„биће“не-„створе  
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-но“ од  лажног, непостојећег „бога“, 

што  јесте  не-„суштина“  те „религијске“ и „верске“ 
преваре „духовно“ и „божански“обману -

тих,преварених,залуђених и 

заблуђених „верника“. 

Човек јесте  природно, мате- 

ријално,  физичко биће, које 

јесте створила природа. 
 

Животињски свет  живи  под  утицајем 

природних, спонтаних  нагона. Људски  

свет живи у,на и с лажима,обманама   
преварама и манипулацијама,изазва-

них дубоким интересима,без места за 

љубав и разумевање,на„темељима“за- 

висти,пакости,подлости,неразумевања, 

ниподаштавања вредности,себичности, 

мржње,и све то у„раљама“измишљене, 
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лажне„религије“,која јесте „оружје“ 

моћних да„владају“и манипулишу„ма-

сама“ занесених, залуђених,заблуђених 

и тешко обманутих„верника“,„отрова- 

них“, заробљених и заточених  СУВИМ 

ПИЈАНСТВОМ,чиме им је озбиљно 

оштећена свест. 

Не постоји „бог“,„божије“и„божанско“.  

Не постоји„Христ“,„Христово“и„хри  

-шћанско“. 

 

„Постоје“о„њима“само лажи,пре  

-варе,обмане,илузије, фикци- 

је,заблуде илоше предрасуде! 

Све  јесте  лаж.  
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Постоји  само природа, при- 

родно,   природом  створено, 

материјално,физичко,ствар-

но постојеће, видљиво,дока- 

зиво и доказано.  
 

Природа јесте закон постоја 

-ња свега постојећег. 
 

Консултујмо се с геолозима, 

палеонтолозима и палетноло  

-зима – њихови докази. 

 

„И управих срце сво- 

је да упознам  мудро- 
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ст и да познам безум- 

ље и лудост“.   

П. С.  

 

Не заборавимо,имајмо стално прису 

-тне  две  крајње  озбиљне,   потпуно  

доказане  чињенице: 

а) „...и бјеше тама  над безданом;  

и дух Божји дизаше  се над водом“;  

 

б) „Потом рече Бог:нека се сабере во 

-да ...на једно  мјесто, и нека се пока- 

же сухо...И сухо назва  Бог 

земља...“,    дакле,   „равна    
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плоча“ у„води“,без воде, 

ваздуха и топлоте на „себи“. 

 

У а) „вода“је „била“без икаквог извора    
загревања, потпуно без топлоте,у вечи- 

тој  „тами“ - „лед“, без могу-  

ћности „стварања“ живота!!! 
 

У б) „земља“ је„била“ „сухо“ у „води“- 

„суха“„равна плоча“, без воде,топлоте  

и ваздуха на себи,без могућности   

„стварања“  живота:  „вода“ није 

била  у течном  агрегатном стању, 

него вечит„лед“, па није „могло“ да 

се„покаже“„сухо“(„земља“)из„њега“!!! 
    

-Ко „верује“ у непостојећег „бога“-„верује“ да 

ни-„је“„створио“„све“у вечитом„леду“,у„тами“, 
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или ни-„је“„створио“ „равну плочу“као„сухо“ 

(„острво“, „копно“)у„леду“,и на „њој“ ни- 

„је“ „створио“ живот!!!  

-Ко„верује“у лажног „Христа“- „верује“ да „га“ 

ни-„је“непостојећи,лажан„бог“ „створио“ у 

вечитом„леду“, у вечитој„тами“, или 

„га“ ни-„је“ „створио“ на „сухој“ „равној 

плочи“,  без  воде, ваздуха  и  

топлоте на себи, која, иначе, 

није  могла  да  се  „покаже“  

„из“„леда“у „тами“!!!  

Не постоји„божије“„постање“и„ства 

-рање“у„леду“,у„тами“,или на„сухој“ 

„равној плочи“,без  воде,вазду 

-ха и топлоте  на  себи, која  није 
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могла да се„покаже“из вечитог„ле- 

да“ у вечитој „тами“ !!!   

Не  постоји „бог“ !!! 

Није постојао„Христ“ !!! 
 

Све  јесу  експлиците  доказа- 

не  лажи,а сви који пропаги- 

рају и проповедају лажне 

не-„свете књиге“и лажну не-„свету ис-  

тину“,јесу доказани лажови, 

преваранти и манипу- 

латори !!! 
 

Et phantasiae est cum falsa reg 
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-nant pessimus(најгоре  је кад  ла-  
жи  и  заблуде  владају)  

Biberuntque  animus  ( памет  су  

нам  попили) 

Conscientiam autem dicitur ve- 

nenum  bibendum (свест  су  нам 

 отровали) 

Religio mendacium est(религија 

јесте лаж)  

Најглупље и  најбесмислени 

-је   поруке   јесу   флоскуле: 

„оче наш“,„у име оца и сина  

и светога духа“, „бог те бла-   

гословио“,или„нека  бог бла 

-гослови Србију“, или „боже 
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правде“,  јер „он“ доказано 

не  постоји!!! 


