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К А КО  С ПОЗН АТ И  С Т В А РНО С Т 
У Н И ВЕ Р З У М А  И  П РИ Р ОД Е 

 
 
 

УВОД 
КАКО ОТПОЧЕТИ ЖИВОТ 

 
БОГ ТВОРАЦ СВЕСАДРЖИТЕЉ сачини нас светла Ума, стваралачких мисли, 

моћног духа, чисте душе, здравог тела, па сходно томе желим: 
− да живот живим увек у вери истинској, у складу са природом и по 

плану и задатку Творца; 
− да непрестано живим са мојим свеобухватним способностима и 

могућностима у даном ми простору и времену; 
− да живим скромно, без мржње, љубоморе, завидљивости, зависти, 

гордости, ината, страха и стреса, те да такав живот зачиним 
логиком и вером; 

− да увек у принципу и истини будем одлучан и правоверан, 
спреман да кажем знам или не знам, могу или не могу, нећу или хоћу; 

− да непрестано живим духовно, узвишено, као и сви око мене, уз 
богаћење душе милошћу, љубављу, добротом; 

− да се никад не петљам у туђе послове, а посебно да се не мешам у 
живот других; 

− да савете избегавам, већ да дајем путоказ како наћи себе и 
истрајати у материјалном свету; 

− да свакога усмерим да иде природним путем, како би се нашао и 
снашао у простору и времену; 

− да свагда и на сваком месту личним примером утичем на друге, 
како би разне слабости победили; 

− да се склоним од свакојаког порока и зла, да избегавам давати 
наредбе, строга упозорења (уцене) и налоге како радити и живети; 

− да све оно што блокира и руши личност и моћ људског рода 
избегавам држећи се природног и логичног животног тока; 

− и да настојим живот подредити природи, логици, скромности, а то 
све саткати кроз милост (радост), љубав (срећу), истину (у вери)... 
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Прво поглавље 
САВ ЖИВИ СВЕТ НА ПЛАНЕТИ ЗЕМЉИ ЈЕ НА 
ОБУЦИ НА ДУХОВНОМ И ФИЗИЧКОМ ПЛАНУ 

 
 
 

Човек и човечица направише вештачке стројеве, уређаје, а кад их направе, 
постављају обучене људе да их користе, контролишу, надзиру. На основу 
Творчевих дела изградише и градове, уређаје и фабрике. 

Куда то идемо и чему се надамо, кад смо се изнад свемира поставили? 
Где ћемо завршити у материјалном, а где у духовном свету? 

 
Ко смо ми и шта смо? - питање је велико и тешко, логично за овај 

дубоко материјализовани свет. Ми смо духовна бића која долазимо по 
плану космичког разума Творца у материјални свет обучавајући се од 
утробе мајчине, па преко детињства, до старости. Смрт нас враћа поново у 
духовни живот, оплемењене добротом и добрим делима, врлинама или 
обремењене теретом јада и беде (похлепа, гордост, љубомора, завидљивост, 
мржња, зло, којега смо себи или другима наносили). Осим тога, ми смо 
Творчеви природни стројеви, машине, уређаји, моћни и немоћни ситеми. 
Моћни смо ако смо позитивни и поштујемо природу Творца, а немоћни и 
ништавни ако служимо вештачком систему, систему пара и злата. 
Материјално и духовно се мора прожимати и увезивати у међусобан 
склад. Морамо се држати златне средине које данас нема, или си горе или 
доле. Зато вештачки богати људи, којих је негде око 5% са каматама и парама и 
златом, а 95% мученика сиромашних су у фабрикама, установама и под 
кредитима. 

Како треба да нам живот функционише је једно од темељних питања за 
човеково уздизање, како у духовном, тако у материјалном свету. Када 
човечица затрудни, има задатак и обавезу да будућој беби потпуно омогући 
да изгради своје физичко тело и да га роди. Да производи природну вакцину коју 
зовемо млеко. Што дете дуже доји, јачи му је природни имунитет.  То  је прва 
вакцина у материјалном свету. Остале вакцине су свеж ваздух, здрава 
изворска вода, те мирисна храна биљног и животињског света, света 
инсеката и микроорганизама. Вештачке вакцине су увођење деце у 
вештачку зависност. Живот у природи и са природом је пун склада, мира, 
једноставности и унутрашњег духовног задовољства. 

Само пре сто година почели смо губити природни божански стандард, 
где је наш Ум царовао, мисли биле усредсређене. Дух је био моћног вида, 
слуха, гласа, укуса, мириса, рада руку и ногу, здравог тела. Душа је била 
мирна и спокојна, пуна љубави, милости, радости, среће, а то је велико 
богатство. Нарушили смо природне стандарде, јер је отежан   прихват 
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свемирске енергије због брзог живота и рада, брзе хране, брзих мисли. 
Светлосне енергије више нису умилне, већ нас прже и хладе. Више не важи 
народна да, ко се сунца крије, боље да га није. Топлотни, ваздушни и водени 
режим планете Земље је узбуркан и нарушава здравље и шокира дух и душу, 
а тиме и физичко тело свим живим бићима. Сада смо ушли у вештачки 
стандард светлих градова и лажног вештачког сјаја. 

Сврха живота на планети Земљи огледа се кроз извршење разних 
обавеза, задатака, радњи и поступака датих од Творца. Првих, да дају 
путоказ за народ, других, да испаштају грехе из претходног живота у 
материјалном свету, трећих, да се духовно обогати, изгради и још више 
оспособи. Осим тога, обавеза нам је да будемо господари од риба морских до 
птица небеских и свега живог што стоји или се миче по земљи. Какви смо 
господари, очевици смо садашњег стања г де  су људи у логорима (градови) 
и у робијашницама (фабрике и установе), где над главама имамо власнике, 
директоре, шефове, који су у служби вештачког система. Само је домаћин 
и господар, чувар Творчевих дела, сељак, у нетакнутој природи, далеко од 
градова. 

Он ту царује. Осећа срећу, радост, здравље, љубав, милост, истинску веру... 
  

Како да контролишемо живот је један од најсложенијих Творчевих 
задатака, које треба остварити на планети Земљи са циљем обуке за 
свемирски живот. Подарена нам је меморија, сан и вид, интелигенција 
којом чујемо, осећамо, понашамо се, реагујемо на разне спољашње утицаје. 
Имамо моћ унутрашњих Ум-них и Мисао-них процеса које извршава дух док 
душа делује на физичко тело и околину. Све што чујемо, видимо, кажемо и 
осетимо, иде у Ум-ни и Мисао-ни процес, па реагујемо на различите начине. 
За исти случај стварамо свој суд и доносимо одлуке споро или брзо. За нешто 
треба брзо реаговати, понекад из трена. Ту се морамо повиновати ситуацији, 
стању и догађају који настане. То није у нашој надлежности. Међутим, оно 
што је у нама и оно што ми направимо и створимо је наша надлежност. Ту 
морамо да вршимо контролу и измене. Оно што је Творац дао и одредио, то 
је алфа и омега, почетак и крај. Биће у нама и око нас рај ако то схватимо и 
усвојимо. 

Кроз живот не смемо бити љубоморни, завидљиви, горди, похлепни. Треба 
да будемо једноставни, скромни, упорни, истрајни и да помажемо околини 
кроз љубав, милост, истинску веру. Кад околина има, имамо и ми. Ако ми 
имамо у изобиљу, а околина нема, онда не ваља ни за нас ни за околину. 
Тада смо у заблуди и осуђени на пропаст, јер умишљамо да смо богати, а то 
богатство не можемо однети ни у земљу ни на небо. 

Како вршити промене кроз материјални свет? - То је основна 
стратегија нашег живота, која мора бити непрекидна до саме смрти. Од зачећа 
у мајчиној утроби, где бирамо мајку и поднебље живота, па до изласка из течног 
животног простора у ваздушни, вршимо корените промене све по плану 
Творца. Од мале  бебе  па  до  вртића  имамо  утицај  родитеља  или   
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старатеља, њихово схватање живота и рада. Све то је опет врхунски план 
Творца! Од вртића па преко школе су утицаји васпитача, предавача. Они 
раде по програму образовања и васпитања уз незнатно деловање 
родитеља (старатеља), околине (природне и градске средине). Ту су и 
телевизијски садржаји и интернет, фејсбук, који је рудник без дна! У тој 
олуји деца немају нормалан, лаган и тих пут образовања и васпитања. Зато 
нам омладина остаје омлаћена по глави, струку и ногама, па се избори свега 
тридесетак одсто упорних и одважних за нормалан, здрав и сретан живот. 
Остатак муку мучи да пронађе себе, да пронађе животни и радни простор. 
Све су оковали да све зависи само од пара, злата, банака, газда, директора... 
Зато робујемо лажним системима феудализма, капитализма, социјализма, 
комунизма, и сад демократији, а сви скупа су у ствари робовласнички 
системи различитих облика. То су само виши облици и степени замајавања 
људског Ума и удаљавања од Творчевог плана. Наш народ то лепо каже: сјаши 
Курта да узјаши Мурта, и тако у круг, како би људи остали без милости, 
љубави, истинске вере... То све уводи и води у страх, панику и неизвесност, 
у мрачни вештачки систем. 

Кад дође старост или слабост, онда је тешко вршити промене у себи и 
око себе. Народ каже: питаће старост где је била младост, још се каже: када 
сам могао, нисам знао, сад знам, а не могу. То значи, треба млади нараштај 
обучити и научити животу, да користи дар и моћ своју, да ствара и да се 
радује животу. Да буде за мало сретан, позитиван на свим пољима, и да све 
на боље мења у себи и око себе. То треба да чини ради себе и свог потомства и 
предака, у складу са природом и природним законима Творца. 

Творац нам је подарио УМ и МИСЛИ, па смо дужни да м е њамо себе 
позитивно у складу са природним законима и са околином и догађајима у 
нама и око нас. То треба да ради свако на себи својствен начин, без шаблона 
и рецепта, у складу са природним законима. Вештачки систем у свим облицима 
треба користити ако не нарушавамо природу, њену равнотежу и садржаје. 

Систем веровања је кључ и основа живота у материјалном свету. Ако 
истински верујемо у себе и природу, Творца и свемирски извор, моћ и утицај 
на све што је на земљи, тада смо ослобођени овоземаљских оптерећења. 
Овакво уздигнуто и свеопште гледање даје нам способност да упијамо 
свемирску енергију потребну за покретање и рад физичког тела. Ако 
верујемо да смо здрави, да тражимо истински пут, истинску љубав, ширимо 
милост на све четири стране света, тада ће бити само тако и никако 
другачије. Ако упаднете у тешкоће или будете увучени у криминал, радите 
што је могуће позитивније. Баш тада настојте да максимално ширите љубав, 
милост и доброту, јер сте у одвратној, нелогичној и вештачкој ситуацији, а 
њу ћете на божански начин савладати и из ње изаћи као свети. То су искушења 
која морамо проћи, свако на свој начин и свако у своје време. 

Жижа - фокус - концентрација је битна за покретање духа и душе, 
што доводи до стваралачког, конкретног живог рада. Значи, мисао је та   
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која нас води да упамтимо, урадимо, стигнемо, опаметимо се кад нешто 
није у складу са природом живота. Сваки циљ се остварује када се 
усмеримо, фокусирамо и концентришемо на оно што хоћемо и желимо. 
Наравно, под једним и само једним условом: да је логично и могуће само оно 
што је у складу са природом и њеним законитостима. 

Наш народ је знао казати: пружи се колико можеш да се покријеш биљцом, 
гуњом. Усмерене, фокусиране, концентрисане мисли дају већу моћ меморисања, 
већу моћ, брзину, истрајност у извршавању свих обавеза и задатака на било 
ком пољу живота и рада. То мора бити само у реалним оквирима, оквирима 
моћи духа, душе и издржљивости физичког тела. Осим тога, морамо увек бити 
у жижи догађаја, ни близу ни далеко. Ако смо близу, брзо изгоримо и 
сагоримо. Ако смо далеко, брзо се охладимо и заостасмо у свему. Зато, држимо 
се златне средине, која одолева свему и свачему, која спаја врх са постољем. 

Она чини живот стабилним. 
Страх, стрес и депресија су речи које се често чују у последње време. 

Узроци су што смо увучени у вештачки систем фабрика, великих градова, 
великих држава, многобројних вештачких закона. Ту се губи милост, љубав 
и истина. Резултат је пад морала, наталитета, живот једноличан, живот у 
пиџами и радном оделу. Око нас су продавнице пуне отрова, па подавише и 
нас и нашу дечицу. Зачету бебу већ у утроби мајке трују никотином, 
алкохолом, таблетама, озраче електронским апаратима и омлитаве некретањем 
труднице. Све зависи од пара, које парају душу и злата које зло у душу утерује. 
На тај начин душа, дух и мисао блокирају Ум, што је узрок страха, стреса и 
депресије. Ту су још председници држава, влада, власници капитала, па 
њихови директори и шефови, који чине организован мукотрпан живот за 
око 80-90% људске популације. У целом свету су само богати и сиромашни, и 
једни и други под депресијом, страхом и стресом. Око 80-90% сиромашних 
гледају како ће зарадити паре, не би ли преживели. Други, од 10-20% не 
знају шта ће од пара и злата, руше све пред собом, само увећавају капитал, 
бојећи се губитка, банкрота. Између њих нема средњег слоја који би то 
амортизовао, те златне средине коју треба да чини 60-70% популације. 

Осим  тога,  човек  осећа  да  смо  изгубили  Творчев  стандард.  Та  моћ 
космичке енергије и енергија земље, човека, животиње и биљке само педесет 
година уназад била је м н о г о  јача јер је с в е  међусобно повезивала. 
Сунце је умиљато грејало, топлота је била постојана са лаганим прелазима 
годишњих доба. Ваздух је био свеж, извори моћни, са здравом водом, 
биљни и животињски свет и свет инсеката и микроорганизама пуни 
природних мириса, укуса и склада. То је још један велики додатни узрок 
страху, стресу, депресији, као и губитак вере и поверења у себе самога, у 
околину, у вештачки систем који таласа из моћи у немоћ... 

Само вера у себе, природу и Творца јача храброст и наш одбрамбени 
систем. На тај начин се одупиремо страху, стресу, депресији, мењамо живот, 
радимо у природи и у природним Творчевим фабрикама. 
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Како избећи зависност вештачког система (дрога, алкохол, цигарете, 
кафа, брза храна, интернет, фејсбук...), једно је од најсложенијих питања 
данашњице. Све државне границе чува полиција. Свуда фабрике, установе 
по свету контролише моћна државна инспекција. Градове, села, путеве, 
контролишу локална и федерална полиција. Ту су органи државне безбедности и 
тајне службе. Сви су пуни хвале да су у служби здравља, среће и благостања 
грађана који их плаћају. Међутим, стварно и истинско стање је сасвим 
другачије. На челу држава стоје државни политички апарати који убирају 
плодове од дроге, алкохола, цигарета, кафе, брзе хране, интернета... То се 
ради на веома перфидан и покварен начин - увођењем деце у зависност. 
Хватају се по свету сви ситни шверцери који су иступили из давања услуга 
руководећем апарату, па за те људе кажу да припадају организованом 
криминалу. Свака држава има свој моћан апарат контроле. Кад би одлучили 
пресећи изворе снабдевања средствима зависности, смањило би се око 
80% зависника. Ако одгојем и образовањем кренемо од родитеља, од вртића, 
школа, фабрика, установа, елиминисаће се још 15%. То црнило што се надвило 
над Божјом децом ради пара, злата и профита чине људи који су део политичког 
система сваке земље. Свуда у производима зависности стављају разне 
отрове и прљавштине, па се у декларацији ситним словима напише да 
производ има пропратне појаве, да је штетан по здравље. За то би у 
медицини казали да су контраиндикације, за које нико не одговара и 
продаје се свуда јавно! Само добар кућни одгој, ва с п и тањ е  и образовање 
у вртићима, школама, установама, уз стална понављања, предуслови су да 
се елиминишу ова светска зла. 

Шта су бриге и како их превазићи? – велика је тема данашњице. 
Проузрокују их разне вештачке препреке, блокаде, странпутице и 
неизвесности, што доводи до лутања мисли, вртења у круг, до велике 
несанице... Човек и човечица се плански  и  организовано  уводе  у  
вештачки  систем  фабрика,  градова  и установа, па настају страх и брига: 
како обезбедити паре за стан, разне дажбине, храну. На који начин задржати 
радно место, како одгајати, образовати и  извести  на  пут  децу  у  оваквим  
несигурним  и  нелогичним  условима... Породице су разбијене, бракова 
правих, истинских и природних нема, већина је из интереса. Чак је озакоњен 
и брак истих полова. 

Деца разведених родитеља су посебна прича. Она расту између две 
ватре. Изгубила се традиција природног изворног Творчевог живота где смо 
обезбеђени свемирском енергијом, светлошћу Сунца, топлотом мајке 
Земље, свежим ваздухом, здравом изворском водом и Творчевим фабрикама 
биљног и животињског света, света инсеката и микроорганизама. Божја 
фабрика даје бесплатно плодове, мирисне, укусне и здраве хране за тело и 
душу по њивама, шумама, у вртовима, воћњацима и кошницама. За нас  то 
нису фабрике и радна места. Од напуштања тог животног простора за човека, 
човечицу и њихову дечицу, настају велике бриге које се само увећавају и  
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усложњавају. Наши стари су говорили да су мала деца мала брига, а велика 
деца велика брига, да мала деца сисају млеко, а велика крв. То су искусне 
речи наших предака који су осећали да ће њихови потомци велике бриге 
имати у градовима. Градови су несигурно и нестабилно подручје живота и 
рада. У шуми и њиви наћи ћемо разноврсну, без новца, мирисну, укусну и 
здраву храну. У контејнерима само смрад, отрове и узрок слабостима уз 
пад морала и лично понижавање. 

Данашње бриге је тешко превазићи. Све је подређено порезима и разним 
дажбинама од државе, нестабилне и задужене од ММФ-а. Фабрике су 
вештачке и нерентабилне, градови пренапуњени, села пуста, са изгубљеном 
традицијом. Вратимо се изворним садржајима наших предака, где је све 
сјало од доброте, радости, милости, љубави, кад се живот живео у истинској 
вери. Све је било стабилно и моћно, а није се много имало од вештачког 
материјалног света, чак ни делић овога што сада имамо. У природи Творца 
мисли су стабилне, брзина живота тиха и мирна, без великих страхова, 
стресова и брига. Ту се рано леже и рано устаје, једноставно и скромно 
живи и самоорганизује, јер смо сами себи шефови све до природе која је 
изнад нас, и Бога. 

Садашње в р е ме је у служби моћи јер нас одвлачи од прошлости и 
разних лоших или добрих догађаја, а даје темељ и основ будућности. Зато 
будите непрекидно у садашњем тренутку и не дајте мислима да лутају, тако 
успешно решавамо све проблеме и прелазимо препреке. 

При томе имајући на уму тројства животна која дају имунитет: 
1. космичка енергија, умиљата светлосна енергија Сунца и Месеца и благи 

топлотни режими Земље; 
2. свеж ваздух, здрава изворска и дубинска вода и производи биљног и 

животињског света и света инсеката и микроорганизама; 
3. моћ УМ-а из кога делују аутоматски механизми бола, температуре и 

притиска који покривају душу и физичко тело да опомену, бране и штите 
када то затреба и покрећу организам да се сачува здравље; 

4. моћ чистог РАЗУМА, ведрине ДУХА и мира у ДУШИ; 
5. моћ одговарајућег ПОДНЕБЉА живота, складног БРАКА и испољавање 

моћи природног ДАРА - ПРЕДОДРЕЂЕНОСТИ за живот и рад у 
материјалном свету. 



18 

Ненад Јањетовић    

 

 
 
 

Друго поглавље 
СВЕМИРСКИ СИСТЕМ КРУЖНОГ КРЕТАЊА 

У ПРИРОДИ 
 
 
 

Свемирски простор и звездано небо изгради огромни свемирски Ум, 
Творац, и све се одвија по његовом плану и програму. 

Свемирски простор се креће и окреће по програму великог Творца. 
Сунчев систем је један делић наше галаксије. Све планете везане су неким 

енергетским невидљивим силама. На свакој постоји одређен вид живота 
који зависи од програма и свемирске енергије Творца. Светлосну енергију 
коју даје Сунце планета Земља претвара у топлотну и недри сва жива бића 
различитим топлотним режимима, што зависи од угла падања Сунчевих 
зрака. Осим тога, светлост Сунца, звезда, даје видела свим живим бићима и 
покретачку светлосну животну моћ. Свако тело узима разне енергије за 
себе да попуни своје батерије. 

 

 
Фарме, плантаже и градови су робијашнице и представљају пропаст живота. Нема 
кружног тока исхране и слободе живота. Свемир има своју моћ, равнотежу и баланс 
и не сме се нарушавати ни изнутра ни споља. Нарочито га не сме човек нарушавати 

својим егоизмом. 
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Свемирски простор се креће и кружно окреће по програму великог Творца. 
 

У том свемирском Сунчевом систему измењују се годишња доба по 
природним законима. Ноћ и дан се смењују јер се Земља врти око своје осе. 
Дужина дана и ноћи зависи од годишњих доба. Тачно се зна који је дан у 
години најдужи, то је средина лета, а који најкраћи, тј. средина зиме, 
по природним законима. Равнодневнице су средина пролећа и средина 
јесени. 

И наш живот на Земљи Творац осмисли. Свако од нас треба да ради по 
његовом плану и програму. Неко то чини инстинктом (биљни свет), а неко 
инстинктом и нагоном (свет инсеката, животиња и микроорганизама). 
Човек ради по инстинкту, нагону, осећајима, љубави, интуицији, 
интелигенцији, видовитости, памћењу, вери, па смо постављени изнад 
свег живог света на Земљи. 

Дан даје радне активности целокупном живом свету, од изласка до 
заласка Сунца. Ноћ све тера да се одмарају и спавају због активности 
наредног дана, али младе нараштаје данас вештачка светлост тера да 
мењају дан за ноћ. 

Значи, сав живи свет на планети Земљи проткан је природним системима и 
програмима живота и рада. Сваки живи створ има свој програм где и шта 
радити, како изградити и одржавати своје физичко тело. Ту га у раду 
ограничавају и контролишу природни системи који имају своје законе и 
правила игре и човек не треба да их нарушава. Нестанком биљних и 
животињских врста и инсеката слабимо природну равнотежу. У народу се 
каже да сечемо грану на којој седимо. 
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Сунчев систем има свој програм и своју улогу, да свим планетама шаље светлосни 

програм. 
 

Човек уведе своје програме и системе, па наруши природну равнотежу, 
баланс и програм. Човек организова и озакони градове, фарме, рибогојилишта, 
плантаже... Све зароби у вештачки систем, што доведе до тога да Сунце не 
сија као што је сијало, земља не греје као што је грејала. Нема свежег ваздуха, 
здраве изворске воде и мирисне и укусне хране, плодова биљног и производа 
животињског света. Инсекти нестају или су агресивни (пчеле, мрави, 
комарци). 

Овим и оваквим начином вештачког програма и система нарушава се 
природни процес, програм и систем живота, сама планета, па чак и Сунчев 
систем. 


