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Стриборјанин са Велебита 

САН О СТРИБОРИЈИ 
 
Драги моји Стриборјани. Нећу бити опширан.  
Као ђак трећег или четвртог разреда основне школе (на обронцима 
Велебита) на тавану моје куће пронађем једну књижицу са разним 
песмицама. Једна ми западне за око, која је имала наслов: “Каква 
је ово шума Стриборова”. Садржај песме нисам запамтио али ми је 
деценијама касније с времена на време у мојим мислима 
одзвањала реч “Стриборија”. Понекад сам некога и упитао шта 
значи реч “Стриборија” али нисам добијао одговор.  

Пре нешто више од годину дана претражујући по интернету 
наиђох опет на песмицу која помиње Стриборију. Помислих с 
неверицом па можда ћу сад сазнати шта је то. И тако је и било. Био 
сам неописиво радостан. Сазнао сам то управо од правог 
Стриборјана. Велико Му хвала. У протеклом времену и од 
спознаје шта значи та загонетна реч, јавила су ми се нека моја 
виђења: Као што је Никола Тесла добијао и савршено тачно 
извршавао одређене задатке из области технике, тако и он  у овом 
тренутку и времену извршава добијене задатке од својих а и 
наших Предпостављених из области наше Самоспознаје. И ту нема 
хоћу нећу. Он је увек у будном стању, ослушкује и преноси нам 
дословно онако како му је Речено. Он нам преноси поруке о нашој 
прошлости, садашњости и будућности. Све су ово једне велике 
припреме Србског рода за повратак на сопствени, јединствени и 
само нама знани пут.  

С нестрпљењем чекам сваки нови дан да чујем шта ће нам Драган 
ново саопштити. И сваког дана нове и узбудљиво драге вести. 
Овакав задатак и овакву моћ може имати и добити само Проверен 
и Одабран човек – Посвећеник Србског рода. А ми који ово 
разумемо и који То Јесмо, имамо ништа мање обавезе, већ да 
будно пратимо све ово и међусобно делујемо на разумевању и 
спровођењу у дело добијених порука са Вишег Новоа Постојања.  

С Богом,     /М. П./ 

/Коментар на песму Спасење је у јачању самосвести/ 
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ДА ИЗБИЈЕМ НА ПРОПЛАНАК  СВЕСТИ  
  
Да избијем на Пропланак Свести – 
да јасно видим, јасније да чујем; 
да бистро мислим, бистрије осећам! 
Да словим Словом словесних Предака, 
из Суштог Суштаства, 
из Језгра Светлости! 
  
Да сневам и певам с ону страну 
сете и самоће; 
с ону страну киша и ветрова; 
с ону страну умља и безумља; 
с ону страну свих ноћи 
од века! 
  
Да избијем на Пропланак Свести – 
да се снова родим у Истини; 
да се снова родим у Љубави; 
да се снова родим у Светлости! 
  
Да Истину у Бићу откријем; 
и да Љубав у Срцу препознам; 
и да Светлост у Души упознам! 
  
Да избијем на Пропланак Свести – али Свести Божанске и Суште! 
  
Да се моје биће и суштаство, 
стопе с Бићем Суштим Створитеља; 
да узлетим, летим и прелетим, 
све светове и звездана јата; 
да прероним најдубље дубине, 
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да надвисим највише висине! 
  
Да се с Духом Вечнога Стварања 
у Тишини Бескраја сјединим! 
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НА ПУТУ ДУХОВНОГ  СТВАРАЊА  
 
Стварање је Пут Светлости. 
Пут Посвећења. 
Кад кажем Стварање, онда мислим на Духовно Стварање. 
Стварање је увек Духовно Стварање. 
Нема Стварања изван Духа, без Духа, без Великог Духа Стварања. 
Шта је уистини Стварање, то се може видети и знати само онда 
када се посматра из Самога Бића Стварања. 
Не може се о Стварању говорити са стране, изван Самог Бића 
Стварања! 
Само Онај који је у Стварању, може да говори о Стварању. 
Човек кроз Стварање потрвђује себе као Ствараоца, као Божанско 
Суштаство, као Божанство. 
Наше Стваралачко Биће јесте наше Божанско Биће. 
Човек Стваралац одувек је био прогоњен. 
У свим временима, у свим вековима, у свим друштвима, у свим 
државама, свуда и свагда, био је прогоњен Човек Стваралац. 
Био је прогоњен зато што је Човек Стваралац, песнички речено, 
Видело у тами. 
Сваком властодршцу, сваком самодршцу, било је скоро немогуће 
да васпостави страховладу, ако је у суштом друштву, ако је у 
дотичном народу, постојао и један једини Човек Стваралац! 
Сви владари, мали и велики, народни и светски, одувек су 
зазирали и стрепели од Духовног Ствараоца, од Пробуђеног и 
Освешћеног Човека.  
Данашњи кројачи новог светског поробљавања такође зазиру од 
Човека Ствараоца. 
Али њихова борба против Човека Ствараоца данас је прљавија 
него икада раније.  
Данашња борба против Човека Ствараоца води се подмукло, 
потуљено и лукаво. 
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Данашњи кројачи мрачног светског поретка не прогоне Ствараоца 
као некад; они га данас исмејавају, преко својих демонских медија, 
и представљају га као бесловесног човека, као идиота. 
Они су људима, јавном мненију, до те мере поробили ум и разум, 
до те мере сузили свест (а посве убили сваку самосвест), да ће 
људи поверовати у сваку глупост мрачних владара пре него ли у 
највећу мудрост Пробуђеног Човека, Човека Ствараоца! 
Људи више не верују песницима и посвећеницима, не верују 
пробуђенима и освешћенима, већ сву пажњу поклањају 
медиокритетима и дембелима са малих екрана. Они који се 
појављују на малим екранима јесу богови за светину и пучанство. 
Зато се у свим земљама, у свим државама, лагано и без отпора, 
васпоставља светска диктатура. 
Најгрознија, најмрачнија страховлада, најзлослутнија глобална 
тиранија! 
У спољноме је свету готово немогуће водити одбрамбени рат 
против светске страховладе, зато што су људи замађијани и 
успавани. 
Милијарде људи нису господари својих живота, нису кројачи своје 
судбине. 
Милијерде људи живи у тами; милијарде живе као чопори и крда 
које зли владари, владари из сенке, из дана у дан, воде на 
губилиште. 
Кротко, и без опирања, замађијано и успавано крдо иде само на 
кланицу! 
А кланица је све у овоме свету. 
Свуда су кланице, стратишта и губилишта око нас. 
Затрована храна, затрована вода, затрован ваздух, а затрован је и 
сам живот без сврхе и смисла. 
Једини Излаз, једини Пут, јесте Пут Стварања, Пут Светлости. 
Само тим Путем, Путем навише, можемо изиђи из ропства, 
можемо изићи из таме. 
Јер, само се на том Путу можемо потврдити као Божанска Бића. 
Само на том Путу можемо познати Љубав, Лепоту и Доброту. 
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Само на том Путу можемо видети једни друге као Суштаства и 
Присуства, видети као Божанства. 
Само на том Путу, ви и ја можемо бити Једна Душа, Једно 
Суштаство, Једно Присуство. 
Само на том Путу, ја ћу вама бити драг и мио, онолико колико сте 
и ви мени драги и мили. 
Ви који читате моје песме, и ја који стварам и пишем своје песме – 
за вас! 
Ако нас не спаја, и не повезује, Божанска Љубав, Божанска Лепота 
и Божанска Доброта, онда ми и не постојимо. 
Јер, без Љубави, Лепоте и Доброте ничега нема, па нема ни нас! 
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АКО СЕ ПОНОВО НЕ  РОДИМО!  
 
Шта је овај свет без Свести и Самосвести, без Великог Духа 
Стварања? 
Овај свет је зверињак и тамница! 
Шта је овај свет без Љубави, Лепоте и Доброте? 
Овај свет је истински пакао! 
Шта је човек ако не живи Духовно, ако не живи од Духа и за Дух? 
Човек је без тога само сенка и утвара! 
Ако се човек по други пут не роди, ако се не роди Духовно, онда 
се он, уистини, и није родио! 
Погледајте овај свет, унаоколо, без Духа и Духовног – 
 и шта видите? 
Видите муку и невољу, мржњу и убиства, чемер, јад и беду од 
века! 
Свет без Духа и Духовног јесте гори од зверињака! 
Ту свако свакога гони и прогони, ту свако свагога кињи  и убија, 
ту свако свакога на муке најгрозније ставља све до коначног 
истребљења. 
Е, о таквоме свету, без Духа и Духовног, нама проповедају 
западни мисионари, крочаји новог светског поретка! 
Они нам откривају свет без Љубави, Лепоте и Доброте; свет без 
Душе и Свести, свет без истинског рођења. 
Они желе да нас сатру, затру и пониште; они хоће да нас претворе 
у сенке, утваре и прикојасе, без Душе и Духа, без Свести и 
Самосвести. 
Они од нас смерају да начине свет рептилије и рептилофилије; 
свет гуштера и зелембаћа, свет змија и гмазова. 
Не ни свет обичног робља, већ свет робова без зрна части, без 
иједне честице Свести! 
Ако се поново не родимо – 
Одозго у Духу Стварања – 
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онда ми  
нити живимо,  
нити смо живели,  
нити ћемо икада живети! 
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ЈАЧИ СМО ОД СВЕТА!  
 
Живимо у свету опсена и лажи. 
Све је нестварно, непостојано, трошно, варљиво, лажљиво, 
распадљиво и бесловесно у овоме свету. 
Ништа у овоме свету више нема смисла. 
Безнађе и бесмисао свуда око нас – 
 у свим народима, у свим владама, у свим државама! 
Глобално људско друштво почива на лажи, живи од лажи и живи 
зарад лажи! 
Крађа, отимачина, пљачка и злочини, у свим земљама, у свим 
племенима, у свим породицама. 
Свако свакога лаже и поткрада, и свако у свакоме види опасног 
непријатеља. 
Овај свет је већ мртав, мртав одавно, али ми то, све ово  минуло 
време, тврдоглаво и својеглаво, одбијамо да признамо и  
прихватимо. 
Људско друштво је болесно, али не од јуче! – 
људско друштво је болесно од самог зачетка. 
Глобалном људском друштву, оваквоме какво јесте, нема помоћи, 
нема спасења! 
И у Србији је све лаж и превара, све крађа и пљачка; све изрод до 
изрода, све поган до погани. 
Како у свету, тако и у Србији! 
Оно мало пробуђених и освешћених Срба, не може спасити 
Србство и Србију. 
Овакву Србију, и овакво србско друштво, заиста, и не вреди 
спасавати. 
Залудно је спасавати оно што је труло и распадљиво; оно што је 
већ одавно паду склоно. 
И као што рекох: 
Овај свет је мртав, али сте ви живи! 
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Ви нисте свет; ви сте изнад света! 
Не расипајте своју снагу на спасавање света – спасавајте себе! 
Нека свако од нас спаси самога себе, па ће овај свет бити спасен. 
Ово је најбоље време за унутарњи, духовни, свети рат. 
Не спољни, не видљиви, већ онај тајни и невидљиви рат у самоме 
себи. 
Бивало је оваквих прилика, оваквих времена, и у давно минулим 
вековима. 
Бивало је, вазда је бивало! 
И, увек су се у таквим временима, у таквим приликама, рађале 
велике, знамените и самобитне личности. 
Не јадикујте, не тугујте, не очајавајте! 
Подигните поглед пут звезданих јата; успоставите везу са Језгром 
Божанске Свести! 
Присетите се својих Великих Предака, који су бивали и на већим 
искушењима, и на већим мукама, али су остајали достојаствени и 
непоколебљиви при свакоме  страшном судилишту, верујући у 
коначну победу Истине и Правде. 
Јаки сте онолико колико верујете у себе; и јаки сте онолико колико 
познајете себе! 
Животна снага извире из Свести, из Божанског Бића. 
Ако смо у Бићу Свести, и ако смо у Божјем Суштаству, онда нам 
нико ништа не може. 
Онда смо и од света јачи! 
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МОЛИТВА ЗА БЕЛЕ СРБЕ 
 
Молим се за све оне освешћене и посвећене Беле Србе, који кроз 
векове и светове бејаху и јесу верни Светом Србству у Светлости, 
и који биваху и јесу верни и одани Створитељу Сварги Сварогу. 
Молим се за све Србске Ратнике Светлости, чија су дела за све 
векове уписана у Сунчеву Потку Рода Србскога, и који следе Пут 
Духа Великога, Световида од Праискони. 
Молим се за све Србкиње, Мајке и Сестре, које су лепоту и дивоту 
своје Србске Душе даривале само изабранима и посвећенима од 
Рода Србскога, и сачувале, у тами векова, Свети Језик и Свети 
наук Белих Срба, Синова и Ратника Перунових. 
Молим се за све страдалне Беле Србе, чија су страдања уткана у 
Звездану Потку Мајке Земље, и чије ће боли душевне и патње 
телесне осетити и препознати њихови мучитељи и у деведесет и 
деветом колену својему. 
Молим се за све оне прозорљиве и видовите Беле Србе, Сневаче и 
Песнике Посвећене, који, од душмана најгрознијих, са Родне 
Груде прогоњени биваху, и који живот свој земаљски скончаше 
негде на земљи туђина и србомрзитеља. 
Молим се за све оне Беле Србе, који се из Светлосних Небеса 
низведоше на Мајку Земљу, у Род Србски, да дела узвишена творе 
за спасење ближњих, а у Роду својему, на Родини, препознати не 
бејаху, и још од Рода својега увреде и ругања доживеше. 
Молим се за све оне Пробуђене Беле Србе, који видеше и 
препознаше да су луна и крст два страшна знамена, и да се у тим 
знамењима скрива обмана и превара и опсена Рода Србскога, Рода 
Словенскога, на све векове минуле и будуће. 
Молим се за све Племените Србкиње, Сербонине и Ладине 
свештенице, које због Светог Србства и Великог Триглава, 
увређене и понижене бејаху, и над чијом се чедношћу и 
смерношћу иживљаваше Поган од Погани, она Поган што нема ни 
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душе ни имена, ни рода ни порода, како на Земљи тако и у Пра 
Васељени. 
  
 Велики Триглаве – Свароже, Световиде и Перуне! 
Узнеси све њих у Пурпурно Небо Ирија, 
И приведи их Великом Духу Стварања, 
Да Сутворци Твоји истинити буду 
У несагледном и непрестаном стварању 
Све нових и будућих 
Светова и Звезданих Јата! 
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ВЕЛИКИ ИЗВОР ЖИВОТА  
 
Ја видим Велики  
Извор Живота,  
као Белу Светлост 
 у Најцрњем Језгру  
ПраВасељене,  
и осећам Топлину, 
 и Милост 
 и Блаженство,  
свим Бићем својим;  
и моје Сушто – 
са Срцем мојим  
и Душом мојом – 
 однекуд слути и зна, 
 да То јесте Онај и Она – 
 гле! Двојна Једност  
из које све, 
 истовремено, 
 извире и увире 
 и снова навире,  
да би  изнова  
увирало, 
 без почетка  
и свршетка! 
  
И да би Велики  
Дух Стварања  
творио све нове  
и нове светове; 
 све нова и нова  
звездана јата;  
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и да Стварање  
Унутар Самога Стварања  
нема ни имена 
 ни обличја;  
и да је то  
Празнина у Пунини  
и Пунина у Празнини;  
и да Све  
прелази у Ништа  
и да из Ништа 
 настаје Све  
што Јесте и Бива,  
и само  
Јесте и Бива! 
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О ИСТИНИ И  ПРАВДИ  
 
Сви говоре о Истини и Правди, али само ретки желе да се сретну 
са Истином и Правдом, док они, још ређи  (најређи!), тек, живе по 
Закону Истине и Правде. 
Људима су пуна уста Истине и Правде, не зарад Истине и Правде, 
већ зарад Лажи и Кривде. 
Кад светина говори о Истини, онда има на уму Лажи по којима се 
влада; и када спомиње Правду, онда мисли на Кривду коју над 
неким спроводи. 
Постоје људи лажи, који се рађају и умиру у Лажи. 
Уистини, огромна већина људи живи у Лажи, јер им је  лепше и 
једноставније да живе у Лажи него ли у Истини.  
Живети у Лажи, значи не бити Одговоран (тако размишљају људи 
у опсени!) пред Створитељем, пред Духом Постања, пред 
ПраВасељеном. 
Али, и то је, како рекох, највећа варка! 
Људи лажи остају вековима, некад и тисућама година, утамничени 
у Лажи, у Вртлогу, у Витлу Самсаре. 
Само Освешћен и Посвећен Човек може да искочи и излети из 
Витла Самсаре (из Закона узрока и последица), и да крене Путем 
Светлости. 
Спасење је увек Вертикала – Сварожница, Усправница, Божанска 
Оса! 
Истина и Правда ослобађају човека; ослобађају породице, 
племена, а некад и свеколике народе. 
Кроз повесницу племена и народа, кроз паметарницу Белих 
Стриборјана, многи су појединци (а ти појединци су, скоро по 
правилу, свагда и увек знамените личности!) бивали жртве Лажи; а 
из Лажи вазда происходи и Кривда која се над неким врши и 
спроводи. 
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У овоме времену, које дуго траје, Срби су највеће жртве Лажи и 
Кривде! 
По обиму, обиљу и количини лажи које су изречене, у разним 
видовима, на разним странама, са разних и различних места, а на 
рачун ВедСрбства и Срба, уистини, нема примера, нема поређења, 
нема словесног упоређивања, кроз многе векове у повести 
човечанства. 
Због тих лажи које се, ево, већ дуже од столећа шире о ВедСрбству 
и Србима, Срби су у двадесетом веку биолошки преполовљени.  
Не смемо заборавити, никада, да је највећи геноцид, највећи 
погром над једним народом, управо извршен над Србима и 
Србством! 
Ниједан народ у двадесетом столећу није тако страдао, није тако 
крвнички уништаван и затиран (од колевке па до гроба!) као Срби! 
Ако Срби желе да живе, ако желе да буду присутни на Мајци 
Земљи као Словестан Народ, онда они никада не смеју нити да 
забораве нити да опросте овај грозни злочин извршен над њима! 
Можда је праштање, како кажу, хришћанско, али није ведсрбско! 
Срби су Ведски Народ, и знају да је праштање – 
 понављање злочина над самим собом! 
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НА УНУТАРЊЕМ ПУТУ  СВЕТЛОСТИ  
 
(ПОСВЕЋЕНО ОНИМА КОЈИ СНЕВАЈУ НЕКЕ ЛЕПШЕ 
СВЕТОВЕ) 
  
Одбаци и заборави сва учења овога света;  
сва учења и сва знања, јер све је то варка,  
обмана и опсена! 
Све мудрости, све религије, све философије,  
све идеологије, све науке смртника –  
одбаци и заборави! 
Све је лаж у овоме свету привида; лаж којој се људи клањају; лаж 
коју лажљиви људи прогласише за истину, незнајући да је Истина 
Прворођена Светлост која је пра-узрок свих минулих, будућих и 
потоњих узрока у Самоме Присуству Суштаства. 
Све то одбаци и заборави, и путуј Унутарњим Путем Светлости! – 
како би се на Путу Свих Путева 
 сусрео и сјединио са Оцем Створитељем, са Духом Постања, са 
Душом Божанске Мајке. 
 Самоћа је твоје праисконо стање. 
Самоћа са Сврхом и Смислом;  
самоћа у Зајединици са Богом. 
Само у самоћи и тишини, гле, – 
ти јеси и биваш оно што уистини 
 јеси и биваш! 
Твоји су Велики Преци били Посвећени Истини, али твоји Још 
Већи Преци бејаху Бели Богови – 
Бића Светлости Сварога Дике. 
Не дај се људима који су непостајани у Вери, Знању и Истини 
Суштој! 
Не слушај празнословља људска; и не поводи се за варкама и 
опсенама људи од овога света! 
Тешко Човеку Суштом који зависи од милости људи! 
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На највеће муке и патње људи ће ставити Човека Суштог; и више 
ће се радовати пропасти Његовој него ли спасењу својему. 
Све што си у овоме свету примио од света – одбаци и заборави! 
Љуби све људе, сва бића и сва суштаства, али се ни за кога и ни за 
шта не везуј – 
 како у овоме свету, 
 тако и у иним световима! 
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ОСВЕШЋЕН  ЧОВЕК 
  
ВедСрбину Емиру Кустурици 
  
Кројачима мрачног светског поретка највише смета Освешћен 
Човек. 
Од ПраИскони све мрачне силе овога света прогоне и лове 
Освешћеног Човека. 
У свим минулим вековима, у свим минулим временима, све што је 
малоумно и малодушно, све што је несувисло и бесловесно, све 
што је кусо и репато, прогони и лови Освешћеног Човека. 
Заиста, нико није тако опасан по овај свет осредњака и 
бесловесњака, по овај свет медиокритета и дембела, по овај свет 
згубидана и лезилебовића као Освешћен Човек! 
Рептилија и рептилофилија већ тисућама година осујећује духовни 
развој словесног човечанства, стварајући на Мајци Земљи светско 
друштво корисних идиота. 
Никада није био пожељан Освешћен Човек – 
 Човек Личност, Човек Стваралац!  
Пожељан је само бесловестан човек; пожељан је само  осредњак – 
медиокритет; пожељан је само корисни идиот! 
Највећи ствараоци у повести човечанства били су сви листом 
прогоњени. 
Они који су помогли људима да узрасту од животиње до човека, 
били су одувек и заувек на удару свих сеновитих и мрачних сила 
овога света. 
Присетимо се, на тренутак, свих знаменитих стваралаца, свих 
великих посвећеника, кроз векове минуле и светове, па ћемо одмах 
схватити ко и зашто влада овим светом! 
Схватићемо зашто је човечанство данас у тако јадном стању, 
зашто је ту где јесте! 
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Рептилији и рептилофилији сметао је, кроз тисуће година, сваки 
Слободан и Словестан Човек.  
Рептилији и рептилофилији смета Лепота, Доброда и Дивота, 
свуда и свагда. 
Рептилији и рептилофилији смета сваки Радостан Човек, смета 
сваки Самосвојан и Самобитан Човек, смета сваки Човек на Путу 
Светлости. 
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МАЈКА  АКАША  
  
Вечито се бранимо од варвара! 
Сви србски ратови, кроз векове и светове, јесу једна непрестана 
одбрана од дивљих бесловесних хорди. 
Није било дивљих народа од којих се Срби нису макар девет пута 
бранили. 
После стотину и осам векова, Срби се поново бране од тих истих 
хорди дивљих народа. 
Варвари остају варвари кроз векове, и никакав технолошки 
напредак не може их променити, не може прикрити и скрити 
њихово варварство! 
На стотине тисућа србских књига, светих списа, ретких рукописа, 
и свих иних уметничких дела непроцењиве вредности, спаљивано 
је, уништавано и крадено у свим минулим војнама и биткама 
којима се ни броја не зна! 
Зашто су уништаване и пљачкане, отимане и крадене србске свете 
књиге? 
Зато што је у тим књигама записана истинита повесница света, 
повесница народа и раса, као и тајна знања о духовном путу 
човека и човечанства. 
Срби су први народ књиге, и сви ини народи за књигу су од Срба 
сазнали. 
Наши су Велики Преци свим народима подарили језик и слово, 
књигу и писмо, јер без сусрета са Прецима, сви ти народи ини и 
данас би били бесловесни. 
Да су сачувана сва та Тајна Знања Древних Срба, данас би 
човечанство било на много вишем духовном ступњу, и корачало 
би Путем Светлости! 
Али, на срећу, ништа није изгубљено. 
И изгубљено, уистини, није изгубљено! 
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Све оно што су варвари вековима уништавали, снова ће бити 
откривено, јер је све то сачувано у Мајци Акаши. 
Они који су посвећени у Тајне Древних, знају шта је Акаша. 
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ЗВЕЗДАНИ ПУТ СВАРЈЕ 
  
Приповест Перуна Белобора, 
подно Куле, на Брду Ветрова. 
И ово је важно да чујеш, и да памтиш! 
Сваки Посвећени Сварја, мора усамљен да се креће. 
Он не припада никоме, и ничији не може бити. 
Он је усамљен, али није осамљен! 
Као усамљен, он бива веома моћан. 
Докле у крду, и у чопору, губи сваку моћ. 
Што је веће крдо, тиме све слабији бива. 
Зато што му људи духа нискога, а то су сенке и утваре,  краду 
животно дејство! 
 Њега поткрадају сви они који су испод њега, док се у друштву 
себи равних, заиста, блажено осећа. 
Он не припада људима, већ је само послан, Одозго, мед људе! 
Пут Сварје јесте Звездани Пут! 
На Звезданом Путу, иза Обзорја Тишине, он се пројављује као 
чисто Биће Светлости. 
Сварја је Посвећени попут исполинског орла! 
У звезданим висинама, гле, Божанству је налик! 
Али, кад се на земљу низведе, служи за подсмех људима у тами. 
Његова му огромна звездана крила сметају да се земаљским шаром 
креће. 
Људи таме живе само за то, да би се ругали свакој лепоти и дивоти 
Великог Духа Стварања. 
Сварја Посвећени, зацело, нека се највише у Роду и Племену 
својему чува! 
Они који говоре његовим језиком, и који му се за пријатеље 
издају, подмукло, и потајно, против њега раде, јер га не схватају и 
не разумеју. 
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А људи у тами, заиста, највише мрзе онога кога не схватају и не 
разумеју. 
Ти си Посвећени Сварја од Звезданог Племена Белих, од Белих 
Срба Стриборјана! 
Послан си Одозго, од Великог Сварје Сварога, у Род и Народ 
Србски. 
Буди обазрив, и будан, вазда! 
Ови Срби нису Они Срби! 
Ови Срби нису ни налик Оним Србима! 
У Овим Србима много је палих душа! 
Ови Срби потајно и подмукло чине против Оних Срба! 
У Овим Србима данас, много је оних који, уистини, и нису од 
Оних Срба! 
Држи се Висина, и никада не силази у Долину! 
Ако сиђеш у Долину, нећеш моћи да развијеш, и да размахнеш, 
своја исполинска звездана крила. 
Држи се Висина и Сунчеве Осе! 
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ВАЖНО ЈЕ ДА ЗНАМО КО  СМО!  
  
Тајни свитак Белих Срба, у Књизи Кедровој,  
србицом рисан пре четрдесет и осам векова,  
у Светој Стриборији, подно Вечерњаче. 
  
Није важно колико нас има; 
важно је да знамо ко смо, 
и чији смо; 
одакле смо пошли;  
те куда  
и камо идемо! 
 
Није важно шта имамо; 
важно је шта јесмо – 
пред Оним  
Што Је Творац 
свих нас 
који јесмо! 
  
И није важно колико, 
и у чему живимо – 
већ како,  
и зашто  
живимо! 
  
Човек је велик  
само онолико, 
колико је 
од својега живота 
додавао  
животима ближњих; 
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и, с колико је љубави  
себе  
поклањао онима –  
од којих  
никада 
ништа  
заискао није! 
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ЗАКОН СЕТВЕ И  ЖЕТВЕ 
  
Наша дела творе нашу судбину. 
Ма шта и ма коме чинили, ми увек и вазда себи чинимо. 
Што год ми некоме или нечему чинимо (будући да се дела наша 
одражавају, не само на људе, него и на свеколико Постање, на 
свеколику Творевину), то ће и нама бити чињено, када се обрне 
Точак Усудбе, када се окрене Коло Сварога. 
Свеколика дела наша, не само што стварају нашу судбину, усудбу, 
судбу и карму, већ обликујући нашу душу, обликују и дух, и биће, 
и суштаство. 
Тако ми, у садањем тренутку, живимо своја дела из прошлости, 
док ћемо у будућности живети, зацело, спрам дела својих у овоме 
часу. 
Што смо у прошлости сејали, то у садашњости жањемо; а што 
данас сејемо, то ћемо сутра жњети! 
Коло Сварога се вечно окреће, и дела наша претвара у живот наш 
сушти. 
Сејемо ли љубав, љубав ћемо жњети; сејемо ли мржњу, мржњу 
ћемо жњети. 
Сваки је човек ковач своје судбине, каже једна србска пословица, 
што сва духовна учења, кроз векове, потврђују. 
Стога, освешћен човек никога и ништа не мрзи. 
Не мрзи ни непријатеље своје; јер му сви непријатељи бивају 
потајни пријатељи. 
Користи љутњу, бес, гнев и мржњу својих непријатеља, 
претварајући их у божанско дејтво за дела своја! 
Тако непријатељи, и не знајући то, потајно раде за освешћеног 
човека. 
Освешћен се човек поиграва са својим противницима и 
непријатељима, користећи њихову енергију за своје науме и 
намере. 
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Моји пријатељи ВедСрби и ини Бели Срби, морају научити да 
користе енергију непријатеља својих, те да ту енергију употребе за 
остварење свих вековима сневаних снова србских! 
Заиста, будући да Срби имају доста непријатеља, могли би чуда да 
створе од тог божанског дејства! 
Један освешћен народ улази само у умни и духовни рат са 
непријатељима својим; јер онај ко је овладао умним и духовним 
пространствима, овладао је свим видљивим и невидљивим 
световима. 
Наши су Велики Преци, како стоји у древним предањима, бивали 
непобедиви и непокориви, зато што се са непријатељима својим 
водили само умне и духовне битке. 
Били су непобедиви и неосвојиви на вишим ступњевима 
бивствовања, тако да су многи и различни  непријатељи 
ВедСрбства, унапред избегавали да се, било где и било кад, сретну 
са нашим Великим Прецима. 
Када су ВедСрби, и ини Бели Срби, испали из ових Божанских 
Знања, тада постадоше само Срби; и од тога часа отпочеше сва 
страдања србска, све невоље србске,  и сви изгони србски. 
Вратите се знањима својих Великих Предака, па ће сви  ваши 
непријатељи почети да раде за вас, тако што ће они између се 
ратовати, а ви ћете бити изван и изнад свега тога, за све њих, 
заувек, недодирљиви! 
У противном, предстоји вам изгон, прогон и жртва до коначног 
истребљења вашега. 
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О СУШТАСТВУ  ЗНАЊА  
  
Постоје ствари које знаш, и знаш да их знаш! 
Постоје ствари које знаш, а не знаш да их знаш! 
И постоје ствари које знаш, али, унапред, такође знаш, да их 
никада никоме нећеш умети да испричаш и разјасниш, јер те 
ствари, сем тебе, нико не може да зна! 
Има знања и знања; јер знања долазе и пролазе; бивају ту, и у 
трену одлепршају, да ти се, можда, снова, у неко доба, изненада, 
врате. 
Никада не трчи за знањима; буди тих, смирен и стрпљив; чекај и 
ослушкуј, да чујеш њихов нечујан ход ка теби пробуђеном! 
Само будан, тих и смирен, у тишини, моћи ће да прими знања, која 
непрестанце извиру из Божјега Суштаства НеЗнања. 
Знања нису наша, нити ми и на трен један можемо бити 
власницима било којег знања! 
Знања су ничија; знања су само своја! 
Нико нема власти над знањима! 
Отуда је бесловестан сваки онај, који се дичи и горди својијем 
знањима! 
Једино гордљива и бесловесна незналица, може да се диви, 
задивљује, удивљује и размеће властитим знањима! 
Знања обитавају у Божјему Пољу НеЗнања (у Пољу ниЗнања-
ниНезнања!), и само нас на тренутке походе попут плахог горског 
лахора у летње подне. 
И стога смо ми – 
 час у знању, а час, потом, у незнању; вазда распети између Знања 
и НеЗнања! 
Највише што ми можемо да учинимо јесте – 
да свагда, у свакоме трену, будемо будни, приправни и отворени 
према Божјему Суштаству НеЗнања. 
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Јер, ако нисмо будни, и нисмо у тишини, онда (Бићем и 
Суштаством својим) нећемо моћи да уловимо знања што из Срца 
Створитељева, непрестанце, ка нама струје. 
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НАРОД БЕЛОГ  ВЕТРА  
  
Ми смо Стриборјани! 
Ми смо ВедСрби! 
Ми смо Северњаци! 
Ми смо Сварогов 
Народ Белог Ветра! 
(Песник Перун Стрибор) 
   
Сврха вековног ратовања против ВедСрба, сврха свих војни, и 
похода кроз векове, на Србство и Србију, јесте, песнички речено, 
болесни порив Западњака, да се ВедСрбима избрише сећање, 
поништи памћење да су ВедСрби, да су Стриборјани, да су 
Коловени, да су Пра Аријевци! 
И ово потоње поробљавање Србије и Србства, има исти онај и 
узрок и разлог који је, вазда и увек, имао у минулих седамдесет и 
седам векова! 
Зато се србска повесница и кривотворила у свим временима, у 
свим добима; зато кидишу на србско предање, на србски језик и 
писмо, на песме и на приповести србске! 
Не воде они рат против нас због Земље, због природних блага, 
због шума и руда, већ, пре свега, рат воде због порекла нашег, због 
повеснице наше, због Истине коју само ми знамо! 
Рат против ВедСрба, јесте истовремено и војна против ВедРуса, 
будући да су ВедСрби и ВедРуси један те исти народ са два 
истородна имена. 
Јер кад год су мрачне силе кретале на Србију, кретале су у исти 
мах и на Русију, и обрнуто! 
На свим европским дворовима, вековима су коване завере против 
ВедСрба и ВедРуса. 
Није било ни једног јединог века, није било ни једне једине 
године, кад се није темељно, на свим западним дворовима, 
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разрађивао поход на Србе и Русе, кад се није припремало сатирање 
и уништење Срба и Руса! 
Само они Срби који Бићем својим нису Срби; само они Срби који 
су у опсенама и омајама овога света, неће и не могу (јер им није 
дано!), да поверују у ово! 
Вероватно сте приметили, да све западне испоставе у Србији, да 
сва она демонска удружења, да све оне сатанистичке организације 
диљем Земље Србије, најжешће кидишу на наше порекло, на нашу 
повесницу, на наше предање, на наше памћење. 
Још сам у раној младости освестио, када сам објављивао србске 
књиге, да им ништа тако не смета као србска књига! 
Могао си да урадиш ово или оно, да украдеш или да опљачкаш, да 
учиниш не знам какво злодело, али за то никада ниси био кажњен 
тако жестоко као када си објавио србску књигу! 
Дакле, чини све што ти је воља, само немој да објављујеш србске 
књиге! 
Тако је и данас! 
Стога су сви медији у Србији поробљени. 
Стога културну политику у Србији воде западни плаћеници! 
Стога је у свим србским издавачким кућама цензура. 
Стога су у сва србска уметничка удружења убачени саботери и 
доушници! 
Стога се из званичне употребе истискује србица илити ћирилица! 
Да се пороби србски ум, и да се избрише србско памћење! 
Шта је, зацело, Истина коју знаду ВедСрби, а због које синови 
таме вековима ратују против нас? 
И то ратују до потпуног затирања и уништења Србства! 
То није класичан рат једног народа против другог народа, већ је 
сваки рат против Срба вођен до потпуног уништења, до сатирања. 
У светим се књигама ВедСрба налазе тајинствена Знања о 
Пореклу, о Боговима и Прецима, о међузвезданим путовањима 
наших Великих Предака, о сазнањима и искуствима са тих 
путовања низа звездана јата, о Рођењу Земље, као и Тајна о 
Постању Воде. 
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Ту је и предање да су се ВедСрби, наши Велики Преци, низвели 
Одозго на Беломе Ветру, како је у песничким сликама опевано и 
описано.  
Застаните на тренутак, и размислите! 
Како ће синови таме да завладају светом, како да поробе 
човечанство, ако постоји народ који је свестан својега божанског 
порекла?!  
Народ који не прихвата вековима смишљану лаж, црних опсенара 
и чаробњака, да је Његово порекло мајмунско! 
Можда су неки народи и постали од мајмуна, али ВедСрби знаду 
да Они, зацело, нису! 
Зато су спаљиване и уништаване србске свете књиге кроза све 
минуле векове. 
Уништена је књижница Светога Саве. 
Уништена је књижница Деспота Стефана Лазаревића. 
Уништене су све књижнице Новога Брда. 
Уништаване су књижнице и ризнице србских великаша и краљева. 
Грчки су калуђери у седамнаестом веку спаљивали србске 
рукописне књиге. 
Више су они, за кратко, спалили србских књига него Турци за све 
време! 
У двадесетом веку сваки рат против Срба, био је, уистини, рат 
против србске књиге, против србског памћења, против србског 
ума! 
Рећи ћу, овде и сада, оно што знам, па ма како то некима звучало! 
Србске су свете књиге, кроз векове, највише сметале инородним 
хришћанима! 
И то не само западним! 
Сметале су и грчким свештеницима и калуђерима! 
Само су Руси спасавали и чували србске књиге, као што су и Срби 
спасавали и чували руске књиге! 
И ово нам потврђује да су Срби и Руси један народ. 
Један Ведски, Хиперборејски народ! 
Зашто вам песнички беседим о овоме? 
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Да бисте и сами кренули да истражујете о Себи и Прецима својим. 
Само нас Знање у Истини спасити може! 
Колико је Знања у нама, толико је и Снаге у нама! 
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БУДИТЕ, И  СНЕВАЈТЕ!  
  
Тихујем у свом врту за тиховање на левој обали Сваргине Реке. 
Праскозорје, зорје, освитак, свитање и јутро. 
Прамалеће!  
Буђење пролећа.  
Посвећење лепоте, доброте и дивоте. 
Зурим у румено-љубичасте облаке, у пурпурне вагре понад горја. 
Рађа се, изгрева Божанска Жар-Тица! 
Рађа се, изгрева Жар-Коло! 
Рађа се, изгрева и моја Лучезарна Душа! 
Видим себе над водама, видим себе над горјем, видим себе иза и 
понад облака. 
Свакога се јутра изнова рађам; свакога се трена изнова и снова 
рађам. 
Постоји само рођење у Сваргином Колу. 
Рођење, и Живот без почетка и свршетка! 
Радујте се са мном, пријатељи! 
Радујте се, и плешите, у Лучезарном Венцу Дивотних Вагри! 
Плешите, и будите! 
Будите, и сневајте! 
Ваш Род – то су сви светови, и сва звездана јата. 
У овај дивотан час, будите са мном –  
плешите и играјте, певајте и радујте се, о, пријатељи, врли 
пријатељи! 
Створени смо од Створитеља за Радост и Лепоту, за Љубав, 
Дивоту и Доброту! 
Створени смо за Живот без почетка и свршетка. 
Створени смо! 
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О ДУХОВНОМ РАТУ СЛОБОДНИХ  ЉУДИ  
 
Ви сте слободни људи! 
Ни на трен један не заборављајте ово: Ви сте слободни људи! 
Слободни у Богу! 
Услов свих услова јесте слобода. 
Само слободан човек може бити човек који ствара, човек који 
живи, човек који се радује лепоти и животу. 
Само слободан човек јесте поштован човек. 
Поштован од Бога Створитеља, од ближњих, од свих бића у свим 
световима. 
Човек се за слободу бори из дана у дан, из трена у трен. 
Живети, значи борити се за Слободу, борити се за Живот у Богу! 
Не будите слугине слуге; не будите слуге злих господра; не будите 
слуге оних који су своју душу продали рептилији! 
Рептилија је посве покорила материјални, вештаствени свет, и од 
тог света направила опсену и омају. 
Али, рептилија још није освојила духовни свет, иако преко своје 
лажне уметности, преко својих лажних вредности, покушава и те 
просторе да освоји. 
Рептилија влада свим владама, и свим светским медијима. 
Рептилија је у банкарству; рептилија је у индустрији; рептилија је 
у владама; рептилија је у медијима; рептилија је у светским 
елитама; рептилија је на свим кључним местима диљем и широм 
света. 
Рептилија покреће војске и ратове; рептилија окреће народе 
против народа; рептилија је приграбила сва видљива блага овога 
света. 
У видљивом свету, ви, слободни људи, не можете се борити 
против рептилије! 
Али, у невидљивом свету, у умном и духовном свету, ви сте 
надмоћни над рептилијом, ви сте за три копља изнад рептилије. 
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И сама рептилија зна, да сте у духовном свету изнад ње, зато и 
покушава, на све начине, да овлада свим културним елитама, свим 
уметницима, свим научницима, свим ствараоцима, свим 
електронским и писаним медијима. 
Шта је рептилија? 
То су астрални ентитети који су прекинули сваку везу са Творцем, 
са Духом Стварања, са Животом. 
То су мртворођени ентитети (у самој суштини највећи паразити!), 
који краду и енергију и живот Божанских Бића, Словесних Људи. 
Рептилија краде ваше мисли, ваша осећања, ваше речи, ваша дела, 
ваше стварање. 
Сем видљивог људског обличја, рептилски ентитети немају ничега 
људског, јер немају и ничега божанског у себи. 
Они ни својега живота немају, зато и поткрадају ваш живот, зато и 
исисавају ваше животне сокове, ваша божанска дејства. 
Оснивање и стварање малих духовних заједница јесте најбољи вид 
борбе против рептилије. 
Рекох, малих, тајних и јавних заједница, али више тајних него 
јавних! 
У тим заједницима важиће праискона правила – удруживање рада 
и средстава за рад, удруживање знања и умећа, узајамна размена 
свих сазнања, свих информација, свих духовних вредности. 
Мале духовне заједнице, биће светионици, биће путокази у 
мрачноме свету рептилије. 
Мале духовне заједнице биће ваше породице, ваше владе и ваше 
државе. 
Биће то, уистини, ваш свет, по вољи Створитеља! 
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ДУХОВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
  
Окупљајмо се у духовне заједнице, и помажимо се узајамно! 
Те заједнице не морају бити велике; не морају бити ни јавне ни 
тајне; не морају бити ни званичне ни незваничне. 
Важно је да постоје, и да их, из дана у дан, бива све више! 
Окупљајмо се у духовне заједнице, и помажимо се узајмно, између 
се, на свим пољима бивствовања и дејствовања. 
То је велика сила садашњости и још већа сила будућности! 
То је сила и дејство пробуђеног, Словесног и Освешћеног 
Човечанства! 
Прошло је време политичара, прошло је време влада, прошло је 
време државних установа! 
Ми смо држава, ми смо народ, ми смо нација! 
Свим владама владају рептили и предатори; сви народи су 
поробљени; све државе су покорене. 
Ми другог избора немамо! 
Или ћемо се удруживати између се, оснивати духовне и ине 
заједнице, или ћемо нестати као бело робље. 
Ако већ немамо другог избора, онда ћемо сигурно победити. 
Ми морамо победити синове таме! 
Морамо их победити, заиста! 
Јер ако ми њих не победимо, они ће, уистини, победити нас! 
Ово време јесте време свих времена. 
Кад то кажем, онда имам на уму свеколика техничка и технолошка 
помагала, која су нам у овоме времену на располагању. 
Сва ова помагала створили су Божји Изасланици за доброчинства 
и спасење Словесног Човечанства. 
Сневајмо Теслине снове! 
Тесла је у нама, у свакоме од нас, понаособ. 
Уђимо у снове и визије Божјег Изасланика, и наставимо тамо где 
је он стао. 
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Уђимо у снове и визије и иних Великих Посвећеника и Божјих 
Стваралаца, који су се зарад нас (управо нас!) појавили у овоме 
свету, да нам предају дарове и добра из Виших Духовних Светова. 
Не будимо крдо бесловесно које чека у предворју смрти да буде 
одведено на кланицу. 
Узмимо своју Судбину у властите руке! 
Будимо достојни својих Божанских Предака! 
Те наше мале духовне заједнице прерашће у такву Духовну Моћ 
која ће преокренути не само нашу Судбину, већ и Судбину свих 
наших ближњих, свих бића иних на Земљи и у ПраВасељени. 
Ми смо од Божанских Предака створени за много већа и 
узвишенија дела! 
Немојмо бити покорно робље; будимо Велики Потомци својих 
Божанских Предака! 
Спасавајући себе, спасавамо свет, спасавамо Мајку Земљу, 
спасавамо оне који морају после нас доћи. 
Не чекајмо да неко други мења нашу Судбину! 
Нема политичара, нема избора, нема влада и нема државника! 
Сви избори су унапред одрађени; сви политичари су унапред 
добили задатке шта ће и како чинити, а гласање је још само за 
луду ђецу, како би рекао народни певач. 
Тајне духовне заједнице, тајна братства и сестринства – то је 
једини Пут навише, једини Пут Светлости за све оне словесне, 
пробуђене и освешћене који не желе да буду крдо које се на 
кланицу води. 
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БИЋЕ И СТВАРНОСТ  ПРОМЕНЕ 
  
Сви би хтели да мењају свет, а само ретки посвећеници мењају 
себе! 
Свет је опсена, привид и омаја – зар ћеш ловити ветре понад 
горја?! 
Како можеш да мењаш нешто што није у Стварности?! 
Стварност си ти; Стварност је твоје Биће; Стварност је Светлост у 
теби. 
Промени себе, и променио си свет! 
Промене почињу са најмањим. 
Не започињи промене са великим и највећим – 
ако, уистини, желиш промене! 
Бог је скривен у малим стварима; у најмањем је Суштаство Божје. 
Промене нису изван тебе; оне су у теби одувек притајене. 
Не, нису ни у теби – већ ти сам јеси и биваш промена! 
Ти си биће промене, ти си суштаство промене. 
Мењај се, јер то јеси ти! 
Твој пут је промена. 
Промена у сваком дану, промена у сваком часу. 
Ни у два трена не буди исти; не буди без промене! 
Не оклевај, и не чекај да се други промене, па ћеш онда и ти да 
кренеш за њима у промене. 
Не гледај на друге, не обзири се на свет! 
Ти сам јеси свет; и ти сам јеси сви људи, и сва бића ина у свим 
световима. 
Буди промена, и буди мудрост Овога Тренутка! 
Заборави мудрости из прошлости; заборави сва учења из минулих 
векова – буди мудрост Овога Трена, и буди учење Овога Часа! 
Када сам рекао заборави, мислио сам на то да их из прошлости 
преведеш у Овај Тренутак; да сва прошлост и свеколика будућност 
буду само Овај Тренутак! 
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Само тако, гле, знања примана и стицана на животном путу, нећеш 
теглити као пртљаг, већ ћеш их живети у сваком тренутку – 
у Овом Тренутку! 
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СВЕСТ И  САМОСВЕСТ 
 
Свест је најпресуднија за судбину човека. 
Човек се од човека разликује по свести. 
На којему је животном и духовном ступњу сушти човек, то се 
према свести одређује; то се у светлу свести и свесности 
препознаје. 
Из свести происходе мисли, осећања, речи и дела; из свести 
проиходи свеобухватна, потпуна, заокружена и слојевита личност. 
Свест и светлост, не само што имају заједнички словни корен, него 
и заједничку звучну, појмовну, значењску,  смислену и онострану 
потку. 
Суштаство свести јесте светлост, али унутарња, тајинствена и 
невидљива – 
божанска светлост! 
Свест у човека није од човека, већ од Бога; свест у човека јесте 
присуство Бога у човеку. 
Све друго у човека јесте од човека, само је свест – потпис и печат 
Створитељев! 
Како човек мисли и размишља, како осећа и појима, како се 
испољава и понаша, како снева и ствара – све то одређује свест. 
И заиста, као што већ рекох, човек има своје мисли и замисли, има 
свој ум и разум, има своје осећаје и осећања, има своје речи и 
дела, има своју поетику и свој поглед на свет, али свест – 
свест нема своју! 
Према једном древном, тајном и тајинственом, ведсрбском учењу, 
управо свест предодређује животни пут човека, одређује и 
преодређује његову усудбу, његову судбину, његове животне 
токове и његово онострано путовање пространствима духовних 
светова. 
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Када се човек посвети проширењу свести у вечноме пољу 
свесности; када се посвети освешћивању свести и узношењу на 
божански ступањ самосвести, тада је он надишао и превазишао  
узрочно-последични закон (који се зове карма илити усудба) на 
духовној лествици непрестаног узрастања, све до непојмљивог и 
надискуственог сједињења са Створитељем. 
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ПИСАЊЕ ПО  ВОДИ  
  
Кад се загледате у лица западних политичара, али не изравно у 
очи, већ мало изнад очију (у тачку где је треће око), и, док зурите 
из свог сневајућег унутарњег бића, одједном ће вам се указати 
рептилска утвара, из које веје метафизичка студен. 
Поглед је леден, рептилски, змијски; поглед без топлине, без душе 
и духа, без словесних осећаја и осећања.  
Преко лица, студеног и леденог, тридесет и три овоја таме, 
тридесет и три образине, тридесет и три персоне. 
Сем интелекта (али, интелекта не-стваралачког, интелекта 
приземног, грабљивог, предаторског, рептилског!), ничега у тим 
западним персонама нема! 
Скоро сви западни политичари имају једну те исту персону, имају 
једног те истог оца – толико личе једни на друге! 
Шта још одликује западне политичаре? 
Не лисичје, већ змијско, рептилско лукавство! 
Лукави су, а бесловесни. 
Немају истанчана чула за лепоту, за уметност, за духовност. 
Груби су и тврди – тврдоглави! 
Више подсећају на тежаке, на раднике у творницама, на 
избациваче у јавним кућама или утериваче дугова него ли на 
словесна бића. 
Простота и приземност бије из њих као мемла из влажних подрума 
у летњи дан. 
Језик им је неоднегован, трвд и бездушан – 
без метафора, без поетских парабола и елипса, без песничких 
слика и праслика, без стваралачке узвишености и беседничког 
жара и дара. 
Користе се са неколико стотина (можда највише тисућу!) 
уобичајених, свагдањих речи, држећи се, као пјан плота, општих 
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места; често користећи поштапалице и припросте речце 
несловесног, необразованог пука. 
Када бисмо сабрали све западне политичаре (а што западније све 
гадније!), ту не бисмо могли да саставимо једног јединог 
словесног човека! 
И шта још запажамо у западних политичара? 
Запажамо да не говоре из бића, из срца, из душе (јер немају ни 
бића, ни срца, ни душе!), него, попут робота, говоре оно што им је 
наложено да говоре, што су морали напамет да науче; говоре оно 
што су већ, ко зна колико пута и на колико места, говорили илити 
празнословили. 
Безлични су, јер немају лика; безосећајни су, јер немају осећајну 
душу; безбожни су, јер не знају за Бога! 
О таквим персонама и паразитима, није имало сврхе ни оволико 
словити! 
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ЗАЈЕДНИЦА СА  БОГОМ  
  
Верујмо у себе, па ће нам и бити по вери нашој! 
Верујмо да смо у свет дошли зарад неких виших племенитих дела. 
Зарад дела која су по вољи Створитеља, као и свих иних духовних 
бића и светова. 
Уз Веру иду и Знања. 
Не знања овога света, која су тек од данас до сутра, већ она 
Суштаствена Знања која происходе из Духа Стварања. 
Знања о Љубави, Знања о Лепоти и Знања о Доброти. 
Знања која су Потка и Темељ Живота. 
Знања из којих се рађа Божански Човек. 
Човек није случајно створен од некаквога Космичког Случаја, да 
би проживео кратки земаљски живот у бригама, страховима, 
мукама и невољама, те да би, потом, отишао некамо, у Празнину и 
Нигдину, без сврхе и смисла. 
Човек је Божанско Биће и Божанско Битије; Човек је  Божанско 
Суштаство. 
Човек има своје посланство, има своју мисију. 
Човек је од Бога, од Створитеља, од Великог Духа Стварања, 
послан на Земљу по Задатку. 
Човек је послан! 
То је оно чега морамо да се присетимо; то је, управо, оно што 
свако од нас, понаособ, мора да освести! 
Да освести Данас, у Овоме Часу, у Овоме Трену! 
Не сутра, јер сутра не постоји! 
Сутра је варка, привид и опсена. 
Данас су сва времена; Данас су сви векови, минули и долазећи; 
Данас је Вечност! 
Буђење и освешћивање не одлажимо за сутра, јер нас сутра, 
можда, и неће бити, ако буђење и освешћивање будемо одгодили 
за сутра! 
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Зашто кажем да нас сутра, можда, и неће бити? 
Зато што Тама ради на томе да нас сутра не буде! 
Кад кажем Тама, онда мислим на свеколико Зло овога света, као и 
иних најдоњих светова; Зло које се удружује одавно, да поништи 
свеколику Божју Творевину, да поништи Љубав, Лепоту и 
Доброту; Зло које је наумило да иза себе остави само грозоту 
пустоши! 
Ми смо у Овоме Трену потребни и Створитељу. 
Створитељ је и створио Човека стога, да би Му Човек био 
истинити и истински СаСтворитељ. 
Да би Човек притекао у помоћ Створитељу, онда када и Самом 
Створитељу буде бивало најтеже у борби противу Зла. 
Не умашљајте да је ово само песничка пра-слика, да је ово тек 
једна од метафора. 
Не, ово је Стварност Сушта, ово је Истина Сушта! 
Морамо створити Заједницу са Богом, Заједницу са Створитељем, 
Заједницу са Духом Стварања! 
Заиста, морамо! 
Или нас, у противном, неће ни бити! 
Заједница са Богом, гле, јесте Пут Светлости за Човека, јесте Пут 
Спасења за Божјега Човека! 
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СПАСИ САМОГА СЕБЕ, И СПАСАО СИ  СВЕТ!  
  
Према једном древном, тајном и тајинственом, учењу ведских 
посвећеника, Љубав, Лепота и Доброта нису од овога света, већ до 
нас стижу из виших духовних светова који се простиру унутар 
Кола Великог Створитеља. 
Духовна тројница, илити божанска тријада, на Земљу се низводи 
кроз мисли, замисли, промисли и визије оних ретких посвећеника, 
племенитих и узвишених стваралаца, који дејствују и делују за 
свеопште добро; не само људи, него и свих иних бића, биљака и 
животиња, на Мајци Земљи. 
На тај начин, човеку је указана прилика и дана  могућност, да буде 
СуТворац са Створитељем, а то песнички речено значи, да је човек 
од Бога изабран и одабран да учествује и саучествује у Божјему 
Стварању. 
Често чујем људе овога времена, савременике и ближње своје, 
како ми се жале, да је све мање Љубави, Лепоте и Доброте у свету. 
Кажу: нигде Љубави, нигде лепоте, нигде Доброте! Свуда је само 
мржња и завист, грдило и пакост,  ругоба и зло, разврат и блуд! 
А ја им одговорам, да је Љубави, Лепоте и Доброте данас више у 
свету, него што је икада раније бивало, само што се и Љубав, и 
Лепота и Доброта могу осетити, препознати и доживети једино у 
тишини, једино у смирењу ума, једино у тиховању срца и душе. 
Нама се само причињава, да је много више мржње него Љубави, 
много више зла него Доброте, зато што су и  мржња и зло веома 
гласни, веома бучни (много гласнији и бучнији од Љубави и 
Доброте!), те се отуда стиче утисак да Љубави и Доброте нигде у 
свету нема. 
Ако нам се на тренутке учини, да нема Љубави, Лепоте и Доброте, 
онда се сви ми (и свако од нас понаособ), морамо потрудити да ову 
божанску тријаду призовемо  у своје биће, у своје суштаство, у 
своје присуство, из виших духовних светова. 
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По древном тајинственом учењу, све зависи од наших мисли, од 
наших осећања, од наших речи и од наших дела. 
Како горе, тако доле; како унутра, тако напољу! 
Све што је у нама, у нашему бићу и суштаству, то је и свуда око 
нас. 
Све се из Унутарњег исијава у Спољашње, а из Спољашњег се 
снова (одразом) враћа у Унутарње. 
Свет у којему обитавамо јесте наша слика и прилика. 
Какво је наше биће и суштаство, такав је и свет око нас. 
Нека свако од нас замисли, да судбина света, судбина свих бића у 
ПраВасељени, зависи од њега! 
Нека свако од нас буде одговоран пред Творцем, пред Духом 
Стварања, пред Мајком, пред Животом и, верујте, све ће се из 
корена променити! 
Немојмо чекати да други започну пре нас; будимо ми први! Нека 
се свако од нас потруди, да управо он буде први међу првима, 
први међу онима који ће започети дела Љубави, Лепоте и Доброте! 
Немојмо чекати да неко уместо нас учини овај свет и бољим и 
лепшим и племенитијим! 
Ми смо свет; свако је од нас свет. 
Спаси самога себе, и спасао си свет! – 
 каже једна ведска мудрост. 
Спаси самога себе, и свуда ћеш у свету видети и Љубав и Лепоту и 
Доброту; јер све што напољу тражиш – то у бићу твојему скривено 
пребива! 
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БИЋЕ ЈЕЗИКА И ДУША  НАРОДА  
  
Наши лукави врази, зли волшебници, србомрсци и човекомрсци, 
већ вековима, потуљено и изокола, насрћу на Душу Србства преко 
Бића Језика. 
Песнички речено, они намеравају да нас пониште као Словестан 
Народ, поткопавајући нам и разарајући Биће Језика. 
Јер, кад се разори Биће Језика, онда се, по ПраВасељенском 
Закону, разбољева и Душа Народа; а болест Душе води у 
најстрашнију смрт – 
 када иза Душе/Бића Народа остаје само љуштура и страхота 
пустоши. 
Смрт Душе јесте страшнија од смрти Плоти; будући да смрт Плоти 
јесте само пролаз/прелаз из света у свет! 
Биће Језика Словесног Народа садржи све! 
Заиста, све! 
У Бићу Језика је свеколики светлосни запис Народа – 
од Певања и Песништва, преко Повеснице, Паметарнице  и 
Предања, па све до Божанских Сазнања и Знања. 
У Слову и Језику јесте, не само Памћење, већ и Присуство Бића 
Народа/Душе Народа. 
Немогуће је мислити и промишљати, замишљати, сневати, певати 
и стварати изван Језика, изван Бића Језика! 
Доказано је, и стопут потврђено, да и најдивотнија вилинка 
(србска реч за музику!) извире из Бића Језика. 
Штавише, и само појање праисконих гласова (без јасног и 
разговетног изговарања слогова у реч преточених) происходи из 
Слова, из Гласа, из Речи, из Језика, из Душе и Бића Језика. 
Биће Језика јесте Живо Слово у Бићу Народа. 
Биће Језика јесте Живи Бог у Бићу Народа! 
Свака туђица убачена у Србски Језик јесте отров убризган у 
Здраво Словесно Биће. 
Свака туђица у Бићу Језика нарушава унутарњу равнотежу 
Здравља Језика. 
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Свака туђица јесте једна тачка илити мрља на Души Језика. 
Оно што је грех за Словесног Човека, то је туђинска реч за Биће 
Језика. 
Лажу вас надобудни језокословци који кажу да туђице обогаћују 
Језик! 
Лажу, јер су купљени и плаћени да лажу! 
Рат против Србског Језика води се већ тисућама година; води се 
седамдесет и седам векова. 
Рат против ВедСрбства јесте рат противу Србског Језика! 
Ово морате да разјасните, схватите и освестите! 
Сви досадањи ратови противу Срба/ВедСрба вођени су са једном 
једином намером и сврхом – 
да се посве разори и поништи ВедСрбски Језик. 
А када се буде разорио и поништио ВедСрбски Језик (како су зли 
волшебници наумили), онда неће нестати само Срби/ВедСрби, већ 
и сви ини Словесни Народи, свеколика Звездана Раса, васколика 
Раса Сапијенса. 
И тада ће светом завладати Тама! 
Песнички речено, рат противу ВедСрбског Језика јесте рат 
противу Словесног Човечанства, будући да су сви ини народи 
изишли из ПраБића ВедСрбства, и сви ини  Словесни Језици из 
Бића ВедСрбског Језика. 
Нема Духовности, нема Словесности, нема Тиховања, нема 
Јасновиђења, нема Маштања и нема Стварања изван Суштаства и 
Бића Језика! 
Изван Бића Језика немогуће је ступити у било какву везу са 
Великим Прецима, са Боговима, са Потомцима, са Створитељем, и 
са свим иним духовним и словесним Бићима и Битијима. 
По једном древном Предању ВедСрба, Велики је Дух Стварања 
(СвеБох Створитељ!), пре ичега другог, пре било каквог Стварања, 
најпре створио Слово и Језик, како би из Слова и Језика могао да 
ствара и твори сва бића ина и све светове ине, сва сунца и сва 
звездана јата, с ову и с ону страну Обзорја Великог и Вечног 
Дешавања. 



  Стриборија белих ветрова    

 57 

БИЋЕ СУШТО И  ВЕЧНО  
  
Нема више Светлости у свету; – 
никада је ни било није! 
Нема више Љубави у свету; –  
никада је ни било није! 
  
Залуд смо Светлост тражили у свету; – 
Светлост је само у душама нашим. 
Залуд смо Љубав тражили у свету; – 
Љубав је, гле, у срцима нашим! 
  
Ни Истине, ни Милости,  
нити Лепоте – 
никада не бејаше бивало у свету,  
већ је то наше Биће Сушто  
видело одсјај себе самог  
у свету сенки и утвара. 
  
После векова лутања светом – 
тражећи снове своје у свету – 
 схватих, изненада, у трену једном,  
да свет је саздан од обмана,  
од привида и од опсена,  
те да је Стварност једино у нама,  
у Бићу нашем – 
Суштом и Вечном! 
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ДОЋИ ЋЕ, УСКОРО, ВИДЕЛО  ИСТИНЕ!  
  
Једноумље влада Србијом; једноумље влада Европом; једноумље 
влада Светом. 
Једноумље и безумље, бездушје и безличје, безверје и безнађе, гле, 
запљускује све народе, све државе, све владе, све установе, све 
људе и све појединце! 
Узрок свега овога јесте праискони страх од Нове Инквизиције која 
је, овога пута, потуљено скривена и прикривена иза људских и 
грађанских права; иза рептилске и американске демонократије; иза 
политичке коректности и подобности; иза равноправности полова 
и раноправности иних корисних идиота, а све то са једном једином 
сврхом – 
да се васпостави страховлада рептилских медиокритета и 
банкстера; умоболних и душеболних владара из сенке; тартарских 
и ариманских синова мрака (који не припадају нити људској нити 
човечанској раси), што већ вековима покушавају да васпоставе 
Нови светски поредак; поредак у којему би се укинула свака 
стваралачка слобода, свака стваралачка самобитност и 
самосвојност, свака критичка свест и свако критичко мишљење, 
размишљање и промишљање. 
Србија је земља корисних идиота, оних послушника и доушника 
који су распоређени по невладиним организацијама, по разним и 
различним електронским и писаним медијима, да би припремили 
тле за васпостављање страховладе медиокритета и човекомрзаца. 
Корисни идиоти шире страх по Србији, страх од слободног, 
критичког мишљења и промишљања; они су преторијанци 
Великог Инквизитора који је у Србији открио расадник корисних 
идиота. 
Корисни идиоти су на свим порталима, на свим блоговима, на 
свим сајтовима; они су дежурни коментатори, они су дежурни 
србомрсци и човекомрсци, они прете и застрашују све 
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слободомислеће и самосвојне ауторе; они шире праискони страх и 
праискону мржњу према свему ономе што се не уклапа у њихове  
ватиканско-коминтерновске брошуре и приручнике за светску 
страховладу једноумља и безумља. 
Одувек сам Апокалипсу овако замишљао – 
умирање свега узвишеног и божанског у човеку! 
Јер, Апокалипса није нестанак и поништење физичког, 
материјалног илити вештаственог света; Апокалипса је нестанак 
свега душевног и духовног у свету; престанак и нестанак сваке 
човечанске самобитности и самосвојности; престанак и нестанак 
свега онога што човека уздиже ка Вишим Духовним Световима. 
Апокалипса се већ догодила! 
Апокалипса је Овде и Сада! 
А нестанак материјалног и вештаственог света нико неће ни 
приметити, зато што је ова прва, духовна Апокалипса (која се 
давно догодила!) много страшнија и грознија, много језивија и 
ужаснија. 
Од људи је још преостала само љуштура, и грозота пустоши и 
бесмисла. 
А кад буде дошло Видело Истине, које је на помолу (иза Обзорја 
Дешавања), тада ће се распршити сенке и утваре једноумља и 
безумља, и родиће се Ново Небо и Нова Земља за Новог Словесног 
и Самосвесног БогоЧовека. 
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СИН ЗВЕЗДАНИХ  ЈАТА  
  
Сваки је Расни Србин  
одувек бивао усамљен;  
  
никада имао није  
никог у Роду своме. 
  
Нит у Роду  
нити у Племену, 
  
 Србин Стриборјанин  
друга не имаде! 
  
Окружен вразима  
и злим душманима, 
  
самом себи биваше  
Предак и Потомак;  
  
самог себе бодраше 
 у свим походима. 
  
И у свим биткама  
за Србство и Претке, 
  
биваше све самљи –  
без брата и друга – 
  
Србин Стриборјанин,  
син Звезданих Јата! 



Драган Симовић 
 

 62 



  Стриборија белих ветрова    

 63 

О СВЕТОЈ ЗЕМЉИ БЕЛИХ  СРБА  
  
По једном древном предању, васкрс и уједињење свих Срба 
Аријеваца, догодиће се када се Србски Богови врате у Брљин и 
Аркону, на Бело Србско Море, као и на Земљу Љутића и Пољана, 
прослављених Перунових и Световидових ратника светлости. 
Буђење Србства, а у ширем значењу Словенства, враћање Ведским 
Боговима и Великим Прецима, наговештава поновно рођење 
Аријевског Духа у Србскоме Бићу. 
Вековима су германски кршћани, на најсуровији начин (огњем и 
мачем!), покушавали да протерају Ведске Богове из свести Белих 
Срба Аријеваца, али, уистини, нису успели у томе. 
Штавише, кршћански су прогони само учврстили и оснажили 
Аријевски Дух у Срба КолоВена. 
Суровост и дивљаштво кршћана имало је посве опречно дејство у 
свести Срба Аријеваца. 
Богови су из појавног и вештаственог прешли у Онострано, у 
Тајинствено, и ту су мировали неко време, упијајући 
правасељенско и божанско дејство за Овај Тренутак буђења и 
освешћивања. 
По истом том древном предању, Германија ће снова бити Бела 
Србија, земља свих Белих, свих Аријеваца. 
Када се то догоди, записано је, наступиће и отпочети Ново доба 
Великог Духа Стварања. 
Бела Србија јесте Света Земља Белих Срба, Земља у чију су Потку 
Простора и Времена уписане све духовне тајне Великих Предака. 
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СЛУЖЕЊЕ ЈЕ, ГЛЕ, ЈЕДНАКО  ПОСВЕЋЕЊЕ!  
 
Не желим да мењам свет, мењаћу себе. 
Не желим, јер не умем и не могу, да мењам свет. Највише што 
могу да учиним, то је – 
да променим себе! 
Да мењам себе набоље – 
из часа у час, из дана у дан. 
Да данас будем бољи него што сам јуче био; и да сутра будем још 
бољи од овога што данас јесам. 
Да учим и освешћујем научено, из трена у трен. 
Да препознајем, и да разликујем, знања од света и Знања од Богова 
и Предака. 
Да учим! 
Јер, нема краја, ни конца, учењу Човековом. 
Учење и освешћивање јесте Пут до Знања. 
Знање јесте Пут Стварања. 
Само Човек на Путу Стварања, бива корисним и себи и ближњима. 
Бива корисним и себи и свим бићима иним. 
Бива корисним и себи и свим световима – 
знаним и незнаним, појавним и тајинственим. 
Бити користан божанским бићима и битијима – то јесте пут 
посвећења! 
Човек мора да служи Богу, да служи Створитељу! 
Мора! 
Али, не због Бога и за Бога (будући да нас Бог ни на шта не 
приморава!), већ због Себе и за Себе. 
Човек мора да служи Животу! 
Служећи Животу, Он и Сам бива Живот. 
Оно чему служиш, бива не само део тебе, већ твоје Биће Сушто. 
Човек се препознаје по ономе коме или чему служи. 
Само се по служењу Човек разликује од Човека. 
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Реци ми коме служиш, па ћу ти рећи ко си! 
То: коме или чему служиш, може или да сабере или да посве 
растури Биће Народа. 
Срби су најбољи, најсликовитији пример, не само растурања, већ 
потпуног уништења Бића Народа. 
Срби који служе туђинским боговима и туђинским господарима, 
бивају највећи мрзитељи и мучитељи Србства. 
Срби који служе туђинским боговима и следе туђинска учења и 
туђинске вере, немају ничега заједничког, ни на једном пољу, са 
Оним Србима који су остали верни Својим Боговима и Својој 
Вери. 
Штавише, такви бивају најпотуљенији и најгрознији прогонитељи 
Расних Срба Аријеваца. 
Срби су Ведски Народ, а то значи – 
Аријевци, ПраАријевци. 
Њихова је Вера Права. 
ПравоСлава! 
Њихови Богови јесу њихови Преци. 
Расни Срби служе својим Боговима и својим Прецима. 
Јер, они знају ко су, одакле су, и чији су. 
 Знају да је служење једнако посвећење! 
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БИО САМ САМО ГОСТ И ПУТНИК НА  ПУТУ  
 
Био сам само гост 
и путник на путу; 
вечити путник путујући; 
путник на пропутовању 
низ далека, 
и давно уснула, 
звездана јата. 
И нигде у свету, 
и световима, 
не нађох свој дом; 
не нађох уточишта; 
не нађох мира 
и спокоја. 
И свуда бејах 
само туђинац у туђини; 
туђинац на туђој земљи, 
у туђим световима. 
Све што сам тражио – 
и све што сам примио – 
бејаше само песма; 
песма коју душа моја 
појаше у вечној тишини, 
иза обзорја збивања, 
с ону страну 
свих сновања и сневања; 
свих сања и снова; 
свих догађања 
и дешавања. 
Био сам гост 
и путник на путу; 
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вечити путник 
без сврхе и смисла; 
вечити звездочатац 
и јасновидилац; 
велики посвећеник 
вечно сневајуће 
и певајуће 
душе 
у Срцу 
ПраВасељене. 
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ЧУДО  СТВАРАЊА  
  
Бог је тебе  
створио преко тебе, 
 и кроз тебе;  
створио те из наума  
и намера твојих;  
створио те од мисли 
 и снова твојих. 
  
Бог је допустио, 
 да твоје мисли  
и снови  
стварају тебе  
кроз Њега –  
мада ти ниси  
ни био свестан  
тога – 
 те све време  
уверен биваш,  
да је Он тебе 
 стварао Сам  
без тебе. 
  
Бог,  
у теби обитавајући,  
чини тебе богом,  
како би и сам могао 
 да чиниш дела Божја, 
 те да се 
 преко дела Божјих –  
на крају путовања својега –  
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сјединиш с Њим  
у Суштаству 
 Његову. 
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СПАСЕЊЕ ЈЕ У ЈАЧАЊУ  САМОСВЕСТИ  
 
Што ми будемо бивали јачи, то ће наш непријатељ бивати све 
слабији. 
Суштина наше животне поетике мора да се заснива на овоме 
познању, да се попут тајинствене завојнице обавија око ове 
божанске усправнице. 
Наша животна поетика не сме да буде ишчекивање и неделање, 
већ покретање, предузимање, делање и дејствовање. 
Ми не смемо несувисло и бесловесно да чекамо да наш непријатељ 
ослаби, па да тек тада нешто предузмемо за остварење својих 
наума, замисли и промисли. 
Штавише, ми морамо већ овог трена да започнемо остваривање 
својих задатака и испуњење властите правасељенске мисије. 
Наш непријатељ је кроз векове лукаво користио наше 
ишчекивање, наше оклевање, нашу неодлучност, наше одсуство 
суштинских замисли и промисли. 
Наш непријатељ је веома лукав и подмукао, прикривен и притајен, 
слаткоречив и потуљен, и ми га само мудрошћу и стваралачким 
духом, испуњењем на свим пољима, можемо савладати и 
победити. 
Наш непријатељ је свуда око нас у нашему окружењу, и попут 
паразита исисава наше животно и стваралачко дејство, нашу 
животну енергију, наше животне сокове, нашу свету аријевску 
крв. 
Ми морамо бити и јачи и мудрији од нашега вековног  
непријатеља, морамо му бити тајанствени и тајинствени, морамо 
му бити велика тајна и непознаница. 
Наш непријатељ не сме да зна науме и намере наше, не сме да 
проникне у наше замисли и промисли. 
Наш непријатељ је, истовремено, и лукави Латин и бестијални 
Азијат; двоглаво митолошко чудовиште, примордијална неман. 
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Ако нисмо будни и освешћени, ако нисмо сабрани и прибрани, ми 
ћемо бити лак плен нашему праисконом непријатељу. 
За наш опстанак важна је вертикала, божанска оса и усправница, 
као и тајинствени кастински поредак, а у том кастинском поретку 
окосницу чине две суштинске касте: каста посвећених ратника 
илити кшатрија и каста божанских духовника илити брахмана. 
Без унутарњег и тајинственог кастинског поретка, за нас Србе, 
ПраАријевце, у оваквом окружењу, уистини, нема опстанка. 
И, да поновим, и заокружим, оно што на почетку рекох: Што ми 
будемо бивали јачи, то ће наш непријатељ бивати све слабији. 
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СУШТА  ЗНАЊА  
 
Судбина Света, као и иних светова, зависи од наших мисли и од 
наших снова. 
Али, људима није дано да знају, јер ова Знања скривају они што 
тајно владају Светом. 
Зато вам и дају многа лажна знања, да не бисте никада открили ова 
Сушта Знања. 
Када бисте знали оно што не знате, никада се не бисте повели за 
знањима овога Света. 
Сви земаљски мудраци имају прикривен задатак од тајних 
господара Света, да поробе ваше мисли и снове, те да вас учине 
покорним и послушним робљем. 
Ви онима што тајно владају Светом, нисте потребни као 
самосвојне личности, већ као покорно и послушно робље, које ће 
без поговора да извршава све налоге и задатке прикривених 
господара. 
Што више заглупљивања, што више лажних знања, што више 
забаве и игара без сврхе и смисла – 
то је наређење оних што тајно владају Светом. 
Наређење без поговора: свим владама, свим банкарима, свим 
медијима, свим елитама, свим државним установама, свим јавним 
личностима. 
Зашто? 
Да би прикривени владари Света што лакше владали бесловесним 
масама, те да би унапред осујетили сваку побуну вашу. 
Тако да ви никада нећете доћи до Познања, да судбина Света, и 
иних светова, зависи од ваших мисли и од ваших снова. 
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НИЈЕ НАС ПОБЕДИО СПОЉНИ  НЕПРИЈАТЕЉ  
 
Није нас победио спољни непријатељ, већ онај притајени и 
прикривени унутарњи враг, којега смо ми дуго пазили и мазили, 
којему смо све своје душевне, умне и духовне снаге подредили. 
Онај подмукли, потуљени и лукави непријатељ који дубоко у 
срцима нашим обитава, и који никада не мирује нити икада спава. 
Нас је победио ко зна када, где и како на нас накалемљени 
азијатски, јелински и медитерански хедонизам; оно декадентно и 
саморазарајуће туђинско а наше сладострашће; оно бесловесно 
туђинско а наше подавање чулним насладама; оно анимално 
туђинско а наше оргијање у пијанству и лудилу; она безбожна и 
безверна туђинска а наша себичност и саможивост; она 
будибокснама туђинска а наша у-се-на-се-и-пода-се животна 
поетика. 
Пођимо с краја на крај Србије и свих србских земаља; пођимо од 
села до села, од града до града; од сокака до сокака, од дома до 
дома, па да видимо колико Срба има љубави према Србству и 
Србији; колико Срба љуби свој Род и своју Родину; колико Срба 
љуби браћу своју и сестре своје; колико је оних словесних Срба 
што љубе сами себе; колико је оних освешћених Срба који имају 
самопоштовања и самопоуздања; и, на концу, да видимо колико 
има оних Срба који су уистини Срби у Духу и у Битију своме. 
Заиста, није нас победио спољни непријатељ – 
нити је иједан Словестан Народ икада могао да победи иједан 
спољни непријатељ – 
 већ је нас победило наше одрицање од нас самих; одрицање од 
Предака и од Потомака наших; одрицање од Отаца и Матера 
наших; одрицање од Писма и Језика нашег; одрицање од Предања 
и Вере наше. 
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Ето, то је, и само то, победило нас и, не само победило, већ 
укопало и сатрло, те уколико се не освестимо, то ће нас, за мало, и 
затрти посве, као да нас нигда ни било није. 
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СВИ СЕ МИ ОДНЕКУД  ЗНАМО  
 
Јадранки, једној дивотној души, с благодарношћу поете. 
  
Сви се ми однекуд знамо, а уопште не знамо да се знамо. 
Не знамо да се знамо, зато што су многи овоји таме заборава 
прекрили наша сећања. 
Кроз колико су животних токова путовале наше душе, да би се, 
после силних звезданих кругова, препознале негда и некамо на 
даљину, кроз многе мрене и копрене непрозира. 
Сви смо ми једни другима одавно знани, из неких  минулих 
живота што сежу у дубине векова и светова, а да се тога ни сетити 
не можемо. 
Сви давнашњи сусрети наши у језгру су наше душе белим 
божанским зраком записани, а на нама је да се свих тих сусрета 
давнашњих у сновима својим присетимо. 
У сновима својим, које будни снијемо, у праскозорје неких 
будућих животних токова. 
Заиста, сви смо ми једни другима својта и род, те, ако ми не знамо, 
онда то наши снови, зацело, знају још пре рођења нашега. 
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ЗЕМЉА БЕЛИХ  ЖДРАЛОВА  
 
Ми смо они 
што памте и поштују 
своје Богове 
и Велике Претке; 
они што се држе Знања Веда 
и Пута 
Светлости. 
Ми смо синови и кћери 
Посвећених Стриборјана 
што се негда, 
у Давнини, 
Белим Сурима 
и Белим Србима 
зваху. 
Наш Завичај није од овога света, 
није у овоме свету; 
наш Звичај је у Пурпурном Прстену 
Звезде Разјаснице; 
с ону страну 
Даждбоговог Звезданог Јата, 
тамо где престаје Обзорје Догађања 
а почиње Овај 
Тренутак 
Вечности. 
И, ако баш хоћете, 
ми смо Хиперборејци; 
унуци Сварогови 
и синови Даждбогови; 
рођени у Земљи 
Белих Ждралова 
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а у Знаку 
Белога 
Ветра. 
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БИТНО ЈЕ ДА МИ ЗНАМО ДА  ЗНАМО  
 
Битно је да ми знамо ко смо. 
Не кажем важно, већ битно, заиста. 
Ако ми знамо ко смо, онда ће то и звездана јата знати. 
Шта о нама пишу и говоре они који о свему криво пишу и говоре, 
то нас не сме да се тиче. 
Нити нас се тиче, нити нас дотиче. 
Јер у Акашу, Божанску Ризницу, не улазе никакве и ничије лажи, 
већ само Истина. 
Пустите наше врагове и душмане нека до миле воље пишу и 
говоре лажи о нама. 
Што буде било више лажи о нама, то ће страшније и болније бити 
по њих. 
Кроз стотину и осам година нико неће ни разумети њихове језике. 
Да су давно догођена прошлост, то и они сами у овоме трену 
слуте. 
А ускоро ће и знати то што сада слуте. 
Важно је и битно оно што ми знамо. 
Они се управо тога и плаше. 
Плаше се да ми знамо. 
Плаше се да ми знамо да знамо. 
Плаше се нашега знања. 
Зато и јесте битно, да ми знамо да знамо. 
Кад кажем, да ми знамо да знамо, онда мислим на освешћено 
знање. 
Јер знање није знање, ако није освешћено знање. 
О ВЕЛИКОЈ РАСИ БЕЛИХ БОГОВА 
  
Сретао сам Расне Србе по свету, и одмах сам их препознавао по 
Господству и Отмености. 
Заиста, само Расни Србин може бити отмени Господин. 
Гсподин Ратник, Господин Песник и Мудрац. 
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Господин Душе и Срца, Господин Духа и Ума. 
Заиста, само Расна Србкиња може бити оваплоћење Склада и 
Лепоте, Отмености и Доброте. 
Само Расна Србкиња може бити Лада, коловенска, прасрбска 
Богиња Љубави и Лепоте.  
Само Расна Србкиња може бити Леди, Дама, Госпа и Госпођа, 
Богоматера и Богомајка. 
Одмах сам схватио да Срби Аријевци, да Срби Стриборјани немају 
ничег заједничког са иним балканским народима, са иним 
југобалканцима, јер су Раса, Велика Раса, јер су синови и кћери 
ПраСрбских Ведских Богова. 
Заиста, Срби су Раса, Велика Раса ПраАријеваца. 
У овом времену долазећем, важно је, а можда и битно, да Срби 
ПраАријевци одбаце, и са себе збаце, све туђинске вере и религије, 
сва туђинска знања и сазнања, те да се окрену ка Својој Вери, ка 
Својему Знању, ка Својему Присуству и Суштаству. 
Да се врате ка Својим Боговима, који их већ вековима ишчекују у 
Ирију, у Сварги, у Светлости Свароговој, у Дивотним Небесима 
Свебоха Дике Триглава. 
Заиста, важно је да се Срби, после многих векова лутања по 
туђинским верама и религијама, поново врате на Сварунов Пут 
Светлости, и да препознају себе као ВедСрбе, као Беле Србе, као 
ПраАријевце; да препознају, и да освесте, да су синови и кћери 
Белих Ведских Богова. 



  Стриборија белих ветрова    

 83 

НОВО ДОБА СЛОВЕНА  АРИЈЕВАЦА  
  
Древни свети списи Сварогових Ура најављују Ново доба Словена 
Аријеваца, који ће, по Предању, срушити све замисли, намере и 
науме великог Брата. 
Ново доба биће у знаку Великог Духа Стварања, Слободног 
Човека и Самосвојне Личности. 
Зато је диљем варварског Запада толика повика на Србе и Русе, 
као и на ине Словене. 
Велики Брат осећа и зна да су му ово последњи дани, и стога су 
све војске његове у великом расулу. 
Такав страх је завладао у Табору Великог Брата, да његови 
чиновници и послушници у само једноме дану издају по неколико 
међусобно крајње опречних изјава за званичне медије, не стидећи 
се више никаквих лажи, никаквих подлости и гадости, али, све 
што чине или не чине, то се, превасходно, против њих самих 
окреће. 
Лаж је последње оружје Великог Брата, оружје које ће њега самога 
дотући, и распршити све што је вековима градио, грабио и отимао. 
Психолошки и специјални рат који води против Човечанства, 
показује свеколику немоћ и очај Великог Брата. 
Схватио је да тим ратом не може да победи Србе и Русе; штавише, 
појмио је да су Срби и Руси на три корака испред њега у вођењу 
свих тајних, психолошких, менталних и иних специјалних ратова. 
Ни сатанизација Срба и Руса, ни све ариманске пропаганде, ни сви 
демонски медији, ништа од тога није успело у сламању 
Словенског Стваралачког Духа. 
Велики Брат полако силази са Позорнице Света, уз грмљавину и 
рику рањене дивље звери. 
Велики Брат је, на концу, схватио, да су Срби и Руси непобедиви, 
и да њихово Златно Доба тек отпочиње. 
Златно Доба Истине и Светлости. 
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А у Златном Добу Истине и Светлости нема места за Великог 
Брата, нити за све оне људе лажи, који су вековима драговољно 
служили Великом Брату. 
Од Божића Сварожића, од потоње краткодневице, са наступом 
Нове 7521. године, отпочело је Праскозорје Новога Доба Духа 
Словена Аријеваца. 
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НАРОД БЕЛОГ  ВЕТРА  
 
Ми смо Стриборјани! 
Ми смо ВедСрби! 
Ми смо Северњаци! 
Ми смо Сварогов 
Народ Белог Ветра! 
Песник Перун Стрибор 
  
Сврха вековног ратовања против ВедСрба, сврха свих војни, и 
похода кроз векове, на Србство и Србију, јесте, песнички речено, 
болесни порив Западњака, да се ВедСрбима избрише сећање, 
поништи памћење да су ВедСрби, да су Стриборјани, да су 
Коловени, да су Пра Аријевци! 
И ово потоње поробљавање Србије и Србства, има исти онај и 
узрок и разлог који је, вазда и увек, имао у минулих седамдесет и 
седам векова! 
Зато се србска повесница и кривотворила у свим временима, у 
свим добима; зато кидишу на србско предање, на србски језик и 
писмо, на песме и на приповести србске! 
Не воде они рат против нас због Земље, због природних блага, 
због шума и руда, већ, пре свега, рат воде због порекла нашег, због 
повеснице наше, због Истине коју само ми знамо! 
Рат против ВедСрба, јесте истовремено и војна против ВедРуса, 
будући да су ВедСрби и ВедРуси један те исти народ са два 
истородна имена. 
Јер кад год су мрачне силе кретале на Србију, кретале су у исти 
мах и на Русију, и обрнуто! 
На свим европским дворовима, вековима су коване завере против 
ВедСрба и ВедРуса. 
Није било ни једног јединог века, није било ни једне једине 
године, кад се није темељно, на свим западним дворовима, 
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разрађивао поход на Србе и Русе, кад се није припремало сатирање 
и уништење Срба и Руса! 
Само они Срби који Бићем својим нису Срби; само они Срби који 
су у опсенама и омајама овога света, неће и не могу (јер им није 
дано!), да поверују у ово! 
Вероватно сте приметили, да све западне испоставе у Србији, да 
сва она демонска удружења, да све оне сатанистичке организације 
диљем Земље Србије, најжешће кидишу на наше порекло, на нашу 
повесницу, на наше предање, на наше памћење. 
Још сам у раној младости освестио, када сам објављивао србске 
књиге, да им ништа тако не смета као србска књига! 
Могао си да урадиш ово или оно, да украдеш или да опљачкаш, да 
учиниш не знам какво злодело, али за то никада ниси био кажњен 
тако жестоко као када си објавио србску књигу! 
Дакле, чини све што ти је воља, само немој да објављујеш србске 
књиге! 
Тако је и данас! 
Стога су сви медији у Србији поробљени. 
Стога културну политику у Србији воде западни плаћеници! 
Стога је у свим србским издавачким кућама цензура. 
Стога су у сва србска уметничка удружења убачени саботери и 
доушници! 
Стога се из званичне употребе истискује србица илити ћирилица! 
Да се пороби србски ум, и да се избрише србско памћење! 
Шта је, зацело, Истина коју знаду ВедСрби, а због које синови 
таме вековима ратују против нас? 
И то ратују до потпуног затирања и уништења Србства! 
То није класичан рат једног народа против другог народа, већ је 
сваки рат против Срба вођен до потпуног уништења, до сатирања. 
У светим се књигама ВедСрба налазе тајинствена Знања о 
Пореклу, о Боговима и Прецима, о међузвезданим путовањима 
наших Великих Предака, о сазнањима и искуствима са тих 
путовања низа звездана јата, о Рођењу Земље, као и Тајна о 
Постању Воде. 
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Ту је и предање да су се ВедСрби, наши Велики Преци, низвели 
Одозго на Беломе Ветру, како је у песничким сликама опевано и 
описано. 
Застаните на тренутак, и размислите! 
Како ће синови таме да завладају светом, како да поробе 
човечанство, ако постоји народ који је свестан својега божанског 
порекла?! 
Народ који не прихвата вековима смишљану лаж, црних опсенара 
и чаробњака, да је Његово порекло мајмунско! 
Можда су неки народи и постали од мајмуна, али ВедСрби знаду 
да Они, зацело, нису! 
Зато су спаљиване и уништаване србске свете књиге кроза све 
минуле векове. 
Уништена је књижница Светога Саве. 
Уништена је књижница Деспота Стефана Лазаревића. 
Уништене су све књижнице Новога Брда. 
Уништаване су књижнице и ризнице србских великаша и краљева. 
Грчки су калуђери у седамнаестом веку спаљивали србске 
рукописне књиге. 
Више су они, за кратко, спалили србских књига него Турци за све 
време! 
У двадесетом веку сваки рат против Срба, био је, уистини, рат 
против србске књиге, против србског памћења, против србског 
ума! 
Рећи ћу, овде и сада, оно што знам, па ма како то некима звучало! 
Србске су свете књиге, кроз векове, највише сметале инородним 
хришћанима! 
И то не само западним! 
Сметале су и грчким свештеницима и калуђерима! 
Само су Руси спасавали и чували србске књиге, као што су и Срби 
спасавали и чували руске књиге! 
И ово нам потврђује да су Срби и Руси један народ. 
Један Ведски, Хиперборејски народ! 
Зашто вам песнички беседим о овоме? 
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Да бисте и сами кренули да истражујете о Себи и Прецима својим. 
Само нас Знање у Истини спасити може! 
Колико је Знања у нама, толико је и Снаге у нама! 
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БОГ СРБ ПРАОТАЦ  СРБА  
 
Један есотеријски поглед на СРБство, 
илити: Овако беседи Ананда Ор Србинда, 
потомак Белих Срба подно Светих Хималаја. 
  
По једном древном тајинственом ведском учењу, што је записано 
у Књизи кедровој, која је створена у Девичанско доба Стриборије, 
Срби су звездана стриборјанска, хиперборејска раса, која се 
појавила пре седамдесет и седам векова, на Белом Пупку Звездане 
Стриборије, а то је данас северозападни Сибир, илити по древном, 
Срберија. 
Они су били творци и чувари Веда, тајинствених Знања звездане 
расе; а звездана раса се изравно спустила Одозго, кроз Пурпурни 
Пролаз Звезде Разјаснице. 
Срби се испрва нису тако звали. Њихово праисконо име бејаше 
ВДЖЊи. Што у преводу значи, они који вде, односно умеју, жњти, 
живети! Дакле, Пра Срби су знали и умели да живе, имали су још 
на самом почетку развијену и заокружену уметност посвећеног 
живљења! 
Њихов Бог, који се зваше СрРб, био је истовремено и њихов Пра 
Предак! 
Много доцније, Звездана Знања које су донели Срби прозваше се 
по њима Веде или Вједе, будући да ни један народ, у њиховом 
окружењу, није могао да изговара пра србске речи без убацивања 
самогласника. Језик Пра Срба био је саздан од звучних 
сугласника, а сугласници у изговору Пра Срба имали су вредност 
самогласника. У том древном језику, пра језику, бивало и 
петогласних речи без иједног самогласника. 
Таквих речи је сачувано и до дана дањег у србском језику. Речи 
сврдл, вртњ, врт, смрт, шкрт, пртњ, жртв, жрвњ, ждрл и сличне, не 
може, сем Срба, нико други да изговора. 
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Светлосни запис Срба носи чудесну звездану енергију, 
тајинствено божанско дејство, а тако силна стваралачка звездана 
енергија захтева духовну строгост и озбиљност, духовну и 
ратничку изузетну одговорност! 
И шта се догађало кроз векове и светове са Србима? 
Сви ини народи у окружењу Срба, будући да нису имали тај 
светлосни запис, што значи, да нису морали строго да се 
придржавају СрРбовог Записа, живели су распусно, распојасано, 
препуштени чулним уживањима. 
Чари и сласти овога света, повукле су оне слабије Србе да се и 
сами препусте чулном уживању, да напусте СрРбов Закон, 
угледајући се тако на иноплеменике, на ине чулне народе. 
И тај се поступак, одрицања и напуштања Србства, одвијао кроз 
многе векове, до дана дањег. 
Корен србомржње, а то ћеш видети кад зађеш у Вечну Потку 
Србства, има у основи самосрбомржњу! 
Ето, сада ти је јасно откуда у савремених Срба тако изражена 
самомржња, болесна мржња према Србству! 
Све оно што не може да издржи ту чудесну звездану енергију, а 
што је у светлосном запису, илити у генетском коду Пра Србства, 
то се испрва буни, а потом и бори против својега прасрбског бића. 
Сада, пошто знаш, не смеш више да судиш о оним Србима који 
напуштају Србство. Напросто, то бреме је претешко за њихова 
плећа! Њихово унутарње биће не може да се носи с таквим 
енергијама! 
Тога нема у других народа, зато што други народи и немају тај 
светлосни запис, тај божански код! 
Лако је свим другим народима да буду то што јесу, зато што они 
немају тај строги звезданих запис у својим генима. Немају ту 
одговорност, немају Вертикалу! 
Бити Србин, значи, бити три пута одговорнији од свакога другог! 
Али, такав је Пут Срба Посвећеног! 
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ПРАСУШТИ  СТВОРИТЕЉ  
 
Све је живо и све посвећено. 
Све посвећено и све одуховљено. 
Ти си у свему, и све је у теби. 
Дрвета и биљке, животиње и тице, вода и земља, ваздух и 
светлост, заиста, све је то једно Суштаство Сушто; све је то због 
тебе и ти зарад свега. 
Онај који је невидљиво у свему Присутан, без престанка ствара из 
Суштаства Свога, Себе не трошећи. 
Што више ствара и даје, све Га више има. 
Он је Вечан, Он је Непотрошив. 
Стварањем се обнавља, давањем се обнавља; у свему се обнавља и 
свиме се обнавља. 
Он је Свебох, СвеБог; Он је ПраСушти. 
Вера твојих Предака јесте Вера Свести. 
Из Свести исходи Вера, из Вере се шири Поље Свести. 
Сварга је Небо Бога Сварога, Небо озарено ПраВиделом Свебоха 
Дике Створитеља. 
Ти се угледај на Велике Претке, а туђинце пусти нека иду путима 
својим, путима без Сврхе и Смисла. 
 Туђинци никада нису знали за Пут Светлости, Пут Богова наших. 
Туђинци нису нити од Суштаства нити од Дејства нашега. 
Оно што је у Суштаству нашему ПраЗраком Сваргиним уписано, 
То они никада појмити не могу. 
Све је живо и све посвећено. 
Све посвећено и све одуховљено. 
У свему је, заиста у свему, Створитељ Свебох тајинствено 
присутан. 
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ПЕСМА О  ЛОГУ  
 
Велики Лог је изнедрио све нас, са Великом Мар у Језгру Тишине 
Суштаства, где Светлост и Дух бивају Једно Сушто, у Ономе Што 
Јесте 
ПраСушто-НадСушто. 
Почетак Свих Почетака у Овоме Трену бива Један Те Исти 
Почетак Који Никада Отпочео Није! 
И мада се Почетак Нигда Догодио није, Он ће Вечно бити Почетак 
Без Почетка. 
Али, Почетак Без Почетка јесте у исти мах и Свршетак Без 
Свршетка, будући да се и Почетак и Свршетак стапају у Једно 
Изнад Свега. 
То Једно Изнад Свега, умом нашим никада познати нећемо! 
То Једно Изнад Свега, једино Само Себе појмити и схватити може. 
Велики Лог је изнедрио све нас, са Великом Мар у Језгру Тишине 
Суштаства, где Дух и Светлост бивају Једно Сушто, у Ономе Што 
Јесте 
ПраСушто-НадСушто. 
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ДРЕВНО ПРЕДАЊЕ О БЕЛИМ  СРБИМА  
 
У Златно Доба Стриборије, у области између Седморечја и 
Белоречја, тајанствено и тајинствно, на Беломе Ветру, низвела се, 
из Језгра Звезданог Јата, Велика Раса Белих Срба, чувара Светих 
Знања и Божанских Тајни. 
Настанивши се међу многољудним а гостољубивим племенима 
КолоВена, они су почели да предају Света Знања и да поступно 
откривају Божанске Тајне. 
Најпре су коловенским племенима пренели АзБуку, а затим Пруне 
и Руне, Звуковно и Гласовно Писмо у знамењима и сликама, те 
Писмо са резама и цртама, како би што лакше и што верније 
сачували Знања која би им Бели Срби предавали. 
Због Пруна и Руна њих су КолоВени прозвали Прунима, односно 
Рунима, а некад и ПеРунима, што је доцније запамћено, и остало, 
као Име Бога Који Је Земљом Ходио. 
И дан-дањи, сва словенска племена Перуна, Бога-Муња-и-
Громова, Бога Доњег Неба, доводе у везу са Белим Србима. 
Одмах да разјаснимо порекло појма 
Бели Срби. 
По Предању, Бели Срби нису једно од коловенских илити 
словенских племена, већ су се они низвели Одозго, по Задатку, као 
Божански Учитељи свих КолоВена. 
Надаље, по том истом Предању, Белим су их прозвали због Белога 
Ветра који је иза њих остајао када су се низводили на Земљу, а 
Србима због опонашања звука и бруја који је за њима стизао. 
Што значи, да је реч Бели слика ветра или облака, а реч Срби 
ономатопеја илити подражавање, опонашање тајинственог звука 
који је стизао за облаком. 
Корен речи СРБ јесте СРРРББ-СРРРББ, а то ономатопејско слово, 
осећате већ, дуго одзвања у нама, а поготову тек понад снежног 
горја Стриборије илити Северије! 
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 Предање даље каже, да су Бели научили КолоВене да слове, да 
причају, и да ришу (отуда риши, као божански песници и мудраци 
у Перуновим Ведама!), односно, да шарају знамења, да пишу. 
Тако су, захваљујући Белим Учитељима, КолоВени постали први 
Словестан Род на Земљи. 
Будући да су Бели неко време провели мед коловенским 
племенима, предајући им Знања и уводећи их у многе Тајне, 
коловенски су их кнежеви, у знак захвалности, даривали 
најлепшим невестама, како би се мешањем Земаљске и Звездане 
Расе створила Нова Раса ПраАријеваца. 
Изравни мушки потомци Белих Богова прозвани су доцније Белим 
Србима, а ови су се, потом, умножили и раширили Великим 
КолоВенским Царством, тако да су од њих постали сви ини Бели – 
Бели Срби, Бели Руси, Бели Мугри, Бели Сури. 
По обављеном Задатку мед КолоВенима, Бели су Богови отишли у 
неприступачне висинске земље ТиВетра, где непрестанце бели 
ветри дувају, а то је данашњи Тибет, да и тамошњим племенима 
објаве Божанске Тајне. 
Отуда и данас постоји тајинствена духовна веза између свих 
ПраАрјеваца, свеједно на ма којему крају Мајке Земље да 
обитавају. 
Срби, Руси, Пољаци, Тибетанци, Персијанци, Индуси, Иранци, 
Ирци, Шкоти, Норвежани, Пруси и ини, сви су они, уистини, 
потомци Белих Богова који су давно негда Стриборијом ходили. 
Наравно, не сви, већ само они, између ових споменутих народа, 
који имају ДНК и Светлосни Запис Белих Богова, Белих Срба. 
Колики је постотак у којему народу потомака Белих Богова, то 
нека свако самостално, за себе, истражује. 
По Предању, потомци се Белих препознају по израженим 
божанским начелима, по племенитости и отмености Стваралачког 
Духа, по Љубави према Истини и Правди, по милосрђу и 
предусретљивости, по потреби да дају и предају, да се жртвују за 
ближње и суближње и, на концу, да имају веома развијено Начело 
Одговороности пред самим Животом. 
И још нешто да разјаснио. 
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Значи, сви Срби нису Ови СРБИ, сви Руси нису Ови РУСИ, сви 
Индуси нису Ови ИНДУСИ, сви Тибетанци нису Ови 
ТИБЕТАНЦИ, већ само Они који се, између се, по нечему 
тајинственом, препознају! 
А то нешто происходи из Виших Духовних Светова. 



Драган Симовић 
 

 98 



  Стриборија белих ветрова    

 99 

ЧОВЕК СЕ РАЂА С ВЕРОМ И СА  ЗНАЊЕМ!  
  
Човек се рађа с Вером и са Знањем! 
Још пре рођења нашега, наше је Суштаство било у Вери и у Знању, 
и Ту Веру и То Знање, примивши, понело је на Пут без почетка и 
свршетка, не само у овај, већ кроза све ине, прошле и будуће, 
светове. 
Вера се не може научити, Знање се не може научити, и ништа се 
од Суштаственога, никада, не може научити! 
И Вера и Знање, гле, у нашему су Суштаству, Зраком Светлости 
Створитеља уписани! 
Наш суштаствени Задатак у овоме свету јесте да се присетимо 
Вере и Знања Зраком Светлости Створитеља уписаним у 
Суштаству нашему. 
Сва земаљска суштинска учења имају само једну једину сврху – да 
се пробудимо, и присетимо, Тог Суштаственог Задатка! 
Ниједна од вера овога света не могу бити Та Вера; ниједно знање 
овога света не може бити То Знање! 
Нови Човек, илити Човек Новога Доба, јесте Пробуђени Човек! 
То је Онај који се пробудио, и присетио и, надасве, Онај који је 
освестио, шта јесте једина битна сврха Његовог бивања и 
бивствовања у свету и у световима, у Бићу Времена, у 
Присутности и Вечности. 
Човек се, уИстини, рађа с Вером и са Знањем! 
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ДА СЕ РОДИМО  ОДОЗГО!  
 
Наши нас врази чине још јачим! 
Што је више врага и душмана, ми смо све јачи. 
Гле, ми смо Народ који је дошао из Будућности, из Срца Звезданих 
Јата! 
А они су одувек били само сенке и утваре. 
Зато су тако узнемирени, слуђени и бесловесни, зато нас мрзе, 
нападају и убијају, јер осећају да им се ближи кончина, да се 
враћају у Прошлост (тамо одакле су и дошли!), да заувек нестају 
са Позорја Светске Повеснице, да се исписују из Божанске Књиге 
Живота. 
Срби, ви сте ПраАријевци, ви сте Хиперборејци и Стриборјани. 
Лажни аријевци двадесетог века, бејаху, уистини, прикојасе из 
ватиканско-германских лабораторија, човеколика сподобија 
стварана под надзором Аримана и Црнобога, са сврхом и намером 
да осујете Расне ПраАријевце, ВедСрбе Стриборјане. 
Сада је битно (заиста, битно!), да будемо будни и свесни, да 
будемо самосвесни! 
Да знамо ко смо, и чији смо! 
Да знамо одакле смо пошли, и куда и зашто идемо! 
Да знамо своје Претке, да будемо једно са својим Прецима, да 
будемо једно са својим Потомцима! 
Да се Поново Родимо, али у Духу Стварања! 
Да се Родимо Одозго! 
Србски ДНК, србски Светлосни Запис, гле, то и јесте србска 
Вертикала, србска Божанска Усправница, србски Пут у Вечност! 
Само је важно (кажем, заиста је битно!), да се, као Словестан 
Народ, 
Поново 
Родимо, 
Одозго! 
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КО САМ  ЈА?  
 
Ко сам ја, 
када станем лицем 
спрам Лица Створитеља? 
Ко сам ја, 
када одбацим све што сам у свету овоме 
створио и стекао? 
Ко сам ја, 
када пређем све прагове 
Појавног, Видљивог и Појамног? 
Ко сам ја, 
када напустим плотско, видљиво тело; 
када изиђем из ума, из мисли, из умећа; 
када останем без имена и обличја? 
Ко сам ја, 
када сагори сујета, таштина и гордост у мени; 
када ја престанем бити ја; 
када изиђем пред Живога Бога, 
пред Претке, 
земаљске и небеске, 
и пред Потомке своје – 
рођене и оне далеке 
који ће се родити после многих векова? 
Ко сам ја, 
када престанем бити син родитеља својих; 
и муж живoтне сапутнице своје – 
а мајке деце моје – 
и отац синова и кћери својих? 
Ко сам ја, 
када сам Нико и Ништа – 
без дела и заслуга, 
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без знања и сазнања, 
без жеља и намера, 
без осећаја и осећања, 
без мишљења и позвања? 
Ко сам ја, 
Створитељу, 
када све моје од мене отпадне, 
а остане Само 
Присуство Твоје? 
  
Јесам ли тада Ти у Теби? 
Јесам ли тада, уистини, Син Твој? 
Јесам ли тада 
Једно с Тобом и са Собом? 
Јесмо ли тада Ти и Ја – 
Једно Дејство 
и Једно Суштаство? 
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ТАЈНА ЗНАЊА О ПОСЛАНСТВУ БЕЛИХ  СРБА  
 
Из упоредних доњих и сеновитих светова убачени су у Србско 
Биће тамни бесовни ентитети (а то су сенке и утваре), с намером 
да се посве разори и поништи ВедСрбство изнутра. 
Убацивање палих душа у Србски Народ почело је одмах по 
свршетку Првог светског рата, а на том демонском пројекту и 
данас ради Тим ариманских лекара и научника под именом Принц 
Еуген Зомби. 
У тајним лабораторијама, негде дубоко под Земљом, тамо где је по 
аријевском предању Тартар, стварају се ентитети, утваре и 
прикојасе, са србским именима и србским измишљеним 
родословима, под изравним надзором Црног братства званог Нови 
светски поредак. 
Аримански лекари, психолози и ини научници у Тиму Принц 
Еуген Зомби, користе знања Древних Атлантиђана, који припадају 
раси Човеколиких Рептила, раси створеној у једном далеком 
звезданом јату и низведеној на Земљу у Црном облаку, у Времену 
Девичанства када је Звездана раса ПраАријеваца, ВедСрба 
Стриборјана, била у зениту славе и моћи, и када владаше 
свеколиким пространствима ЕвроАзије. 
Док су ПраАријевци били усаображени са Божанским Језгром 
Светлости, радећи и стварајући за БелоБога, ПраСрба, дотле су 
Рептили илити Атлантиђани, тајно и скривено, негде на Вечерњој 
Земљи, а усаображени са Језгром Црног Сазвежђа, дејствовали за 
ЦрноБога, којега Ариманом зваху. 
Атлантиђани су користили савршену технологију коју су примили 
из мрачних звезданих јата, с намером да униште свеколики Живот 
на Земљи, те и саму Мајку Земљу, и само снагом Божанског Духа 
ПраАријеваца, на Стриборији, Тибету и у Хималајима, у последњи 
час, избегнуто је оно најстрашније. 



Драган Симовић 
 

 106 

Мајка Земља је тада доживела велика разарања, много је бића 
страдало и заувек нестало, али је, ипак, сама клица живота на 
Земљи сачувана за неке будуће нараштаје, потомке ВедСрба 
ПраАријеваца. 
Данас се поново, после 7520 година, води жесток рат између 
Светлости и Таме, између потомака ПраАријеваца и потомака 
ПраАтланта. 
Једни имају задатак да спасу и сачувају Мајку Земљу, а други 
намеравају да је освоје и поробе, а потом и разоре, те, на концу, да 
униште свеколики живот на њој. 
Оно што је једном бивало, то вазда изнова бива, кажу свети списи 
Ведских Срба Стриборјана. 
Истина је у Предању скривена, а оно што зовемо Историјом Света, 
коју у школама изучавамо, то су само обмане и лажи. 
Једно се питање, све време, свакоме освешћеном Србину, само од 
себе намеће: Зашто је свеколики Запад, са свим својим демонским 
војскама, кренуо да посве сатре и затре Србе? 
Одговор је: Због духовног преумљења, илити менталног 
декодирања, да би преокренуо и замутио србски ДНК, а потом и 
Светлосни Запис из којега происходи ДНК. 
Сликовито речено, ДНК је Мала Вертикала, а Светлосни Запис 
јесте Велика Вертикала; ДНК се односи на Биолошке Претке, а 
Светлосни Запис на Божанске Претке. 
У Срба је, као и у иних потомака ПраАријеваца, усаображен ДНК 
са Светлосним Записом, док у НеАријеваца тог усаображња нема. 
Шта то значи? 
То значи, да ВедСрбин има Душу, Срце, Ум, Дух,  Свест и 
Божанско Знање, те да никада, ништа од тога, не користи против 
Реда и Поретка у ПраВасељени. 
Песнички речено, ВедСрбин ПраАријевац јесте Стваралац и 
Градитељ, док су НеАријевци, кроз веове бивали, само Рушитељи 
и Разоритељи. 
Када се сатру и затру ВедСрби, одмах ће потом пасти и ВедРуси, а 
са падом ВедРуса светом ће завладати Тама. 
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Тада ће, како стоји још у светим списима, Атланти ликовати над 
коначним поразом ПраАријеваца. 
У овом времену (али неће још дуго!), Србством и Србијом владају 
они ентитети створени у лабораторијама Принц Еуген Зомби, па 
нам се отуда чини да је Србство поцепано, шизофрено и тешко 
насмрт болесно. 
Заиста, није Србство расцепљено илити шизофрено (штавише, 
Србство је све време уједињено, потпуно и заокружено!), већ нам 
се, због убачених срба (овде се свесно користи мало слово!), само 
тако причињава, да би се створила још већа пометња међу нама. 
Ово што овде писах, преузето је из Акаше илити Поља Беле 
Сварге, а ви ово толкујте свако на свој начин. 
Ја ово и не писах због оних убачених срба, већ писах зарад оних, 
светих и посвећених, ВедСрба ПраАријеваца! 
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СВАКО ЈЕ ОД НАС УВЕК НА 
ПРАВОМЕ МЕСТУ  
  
У одсудним тренуцима, Божански Редитељ свакоме од нас одабере 
најбољу улогу. 
У судбоносним тренуцима, Велики Дух Стварања свакога од нас 
постави на право место. 
Оно што важи за појединце, то исто, само мало другачије, важи и 
за народе. 
Сви смо ми, истовремено, одговорни како за себе тако и за све ине. 
Свако је од нас свакоме спаситељ у Спаситељу. 
Свако од нас свакога спасава себе спасавајући! 
Ово је Време кад престаје Време. 
После овог Времена, гле, Времена неће бити! 
Немање Времена јесте Вечност. 
Свако је од нас увек на Правоме Месту. 
Тамо где ниси, и није требало да будеш. 
У одсудним тренуцима, ма где да се затекнеш, веруј, и памти, да 
си се затекао на Правоме Месту. 
За тебе на Правоме Месту! 
Било које друго место, ма да ти се чини и да је пуно боље од 
Твојега Места, уверен буди, да то није Твоје Место! 
Твоје је Место тамо где већ јеси. 
Ако покушаш да побегнеш са Својега Места, да би се негде другде 
спасао, знај да ћеш страдати. 
Од чега бежиш томе у загрљај хиташ! 
Нема бежања по Обзорници, већ само узлажење по Усправници. 
Ни лево ни десно, ни напред ни назад, но само Горе, и Навише! 
У судбоносним тренуцима, највише што можеш да учиниш и за 
себе и за ближње своје, јесте да прошириш што више можеш Поље 
Свести и Свесности, и да се, без мисли иједне, посве предаш и 
препустиш Створитељу, Богу и Родитељу својему! 
Само тада, и тако, можеш спасити и себе и ближње. 
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БИТНО И  НЕБИТНО  
  
У сваком трену да распознаш и разлучиш Битно од 
Небитног. 
Биће од Небића, Живот од Неживота, Суштаство од  
Несуштаства. 
Да распознаш, препознаш, схватиш и освестиш! 
У сваком трену, у Овом Трену. 
Време истиче, Време је већ истекло. 
Немаш више Времена за небитне ствари! 
Све небитне ствари већ су иза тебе, 
већ су далека прошлост 
која се никада ни догодила није. 
Буди Будан, буди Сабран, буди Свестан! 
Битно је само Једно. 
Заиста, Битно има само Једно Име, а то име јесте Овај  
Тренутак! 
Ти увек и вазда Буди, Овде и Сада. 
Буди у Бићу, Буди у Суштаству! 
Нема ничег вреднијег од Овог Тренутка. 
Овај Тренутак јесте Живи Бог! 
Живи Бог у теби Јесте. 
Сиђи у најдубље Дубине својега Бића, 
да се са Живим Богом сретнеш! 
Да Будете Једно, Живи Бог и Ти. 
Најдубље Дубине јесу Највише Висине. 
Што дубље силазиш, све се више успињеш. 
Када до самога Дна сиђеш, знај да си у Највише Небо 
успео, и, да већ Јеси, гле, 
 Сушти од Суштога! 
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СВЕ ЈЕ, ЗАИСТА, СВЕ, ГЛЕ, САМО ЈЕДНО 
ДУХОВНО  БИЋЕ!  
  
Све је, заиста, Све, гле,  
Само Једно Духовно Биће! 
Сва бића на Земљи,  
сва бића у Лучезарном  
Прстену Сунчевом,  
сва бића тајинствена из свију звезданих јата,  
и сва бића ина у свим световима – 
никада појмљеним и никада схватљивим – 
јесу Само Једно Духовно Биће. 
  
И То Само Једно Биће Суштаства 
плеше без престанка; 
трепери,  
дрхтури,  
титра,  
зрцали  
и љеска;  
творећи вечно изнова Себе;  
творећи из Себе 
Унутар Себе  
снова Сушто Себе  
у Себи Суштоме. 
  
Све је, заиста,Све, гле,  
Само Једно Духовно Биће! 
И То Само Једно Духовно Биће  
јесте Створитељ,  
Творац и Стваралац,  
Отац и Мајка, 
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ДУХ И СУШТАСТВО.  
  
Све је, заиста, Све, гле, 
Само Једно Духовно Биће! 
И ми, Сва Бића – 
понаособ и у скупинама, 
 у ројевима и у јатима,  
у најмањим множинама  
и у највећим мноштвима,  
бивамо То Биће,  
Једно и Сушто; 
бивамо Творац, Створитељ и Бог,  
а да не знамо  
(О, како да знамо!?),  
већ само негда, 
у часима неким,  
тек издалека,  
са страхом и зебњом – 
чини нам се! – 
као  
да слутимо То! 
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СВИ ЕВРОПЉАНИ ЈЕСУ ПОРЕКЛОМ  СРБИ  
  
Ананда Ор СрбИнда о једном древном пророчанству, рођеном на 
Пупку Стриборије, пре четрдесет и седам векова. 
  
Сви Европљани јесу пореклом Срби. 
Од Древних Срба, Стриборјана, Хиперборејаца постали су сви 
европски народи. 
То је истинита повесница европских народа, а ова званична 
историја јесте пука обмана, опсена и лаж. 
Долази време, то време убрзано долази, када ће све више 
освешћених Европљана схватити да су србског порекла. 
Многи ће од њих тражити своје србске корене, своје србске 
родослове. 
Управо је због тога, у овоме часу, свуда у Европи, као и диљем 
Запада, велика хајка на Србе. 
Ова истина о ВедСрбима полако израња из вековне таме, и, ускоро 
ће ступити на светску позорницу. 
А тада нико више неће смети да оспори истину о Србима, о 
Србима као ПраАријевцима! 
Близу је час, када ће сви они народи који су вековима ратовали 
противу Срба, појмити и освестити да су србскога порекла, да 
имају србски Светлосни Запис, да имају србски ДНК, да имају 
србску Сварожницу, Божанску Осу, Вертикалу! 
И сви европски и индоевропски језици постали су од ПраЈезика, од 
ПраЈезика ВедСрба ПраАријваца, који су владали ЕвроАзијом, 
који су прастановници, пражитељи Стриборије илити 
Хипербореје. 
ПраАријевци јесу потомци Звездане Расе, синови и кћери Богова, 
Оних који су обитавали на Пупку Света. 
И још нешто, такође суштаствено! 
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Долази време, убрзано долази то време, када ће србским језиком 
поново сви говорити, и када ће се србицом, божанским писмом, 
снова сви служити. 
Они, који се у овом часу свему овоме ругају, већ колико сутра 
биће пред самима собом постиђени. 
Ова Чудесна Божанска Дејства што нас појачано запљускују из 
ПраЈезгра Звезданог Јата, што ми осећамо и доживљавамо као 
проширење Свести и Свесности, управо најављују Поновно 
Рођење ВедСрба, али овога пута на Петом ступњу и у Петом 
пространству. 
Биће ће то Поновљено Златно Доба Стриборије, чиме ће се 
затворити Велико Коло Сварогово. 
Тако стоји у Књизи кедровој, и, тако ће, уистини, и бити! 
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О СРБСКОМ ДУХОВНОМ  ПЛЕМСТВУ  
  
Нема здраве и јаке Нације, без здраве и јаке националне духовне и 
културне елите! 
То је оно што су Древни звали Племством, Аристократијом. 
Племство је Стожер, Божанска Оса, Вертикала Нације. 
Племство је увек будно, попут савесног и одговорног стражара, 
који бдије и помно осматра са највише куле Нације, са највише 
куле Народа, Рода, Племена и Родине. 
Србски проблем већ одавно, можда вековима, јесте управо то – 
немање националне духовне и културне елите! 
Сви погроми, све пошасти у двадесетом веку, сва србска страдања, 
све је то, уистини, последица немања Србског Духовног Племства. 
Све наше приче садање о родољубљу и патриотизму, сви наши 
покушаји да изиђемо из мочваре у коју смо давно упали, сва наша 
чињења и нечињења, и сви подвизи наши да се као Народ 
усправимо, да осмислимо и створимо здраву и јаку Државу, 
понављам, све то скоро бива без Сврхе и Смисла, зато што немамо 
Духовно Племство, зато што немамо Вертикалу. 
Шта је у самој бити Духовно Племство? 
Духовно Племство је за Нацију оно што је Домаћин за Породицу! 
Да ли може да напредује и, да се здраво духовно развија, она 
Породица у којој нема Домаћина? 
Наравно да не може! 
Такве се породице брзо осипају, урушавају и изумиру. 
Такве породице брзо захвати деградација и декаденција, а то у 
преводу значи, свака телесна, душевна и духовна болест. 
Е, видите! То исто се дешава и са Нацијом без Племства; а 
Племство је само друго име за националну духовну и културну 
елиту. 
Истина, Племство има своју цену. 
Скупо је! 
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Али, зато Нацији без Племства бива још скупље! 
Са једне стране, Племство има своју цену, но, са друге стране, 
одсуство Племства има три пута већу цену! 
У другој половини деветнаестог века почело је, некако тихо и 
стидљиво, да се, као ружин пупољак, замеће и поступно развија 
Србско Духовно Племство. И све је тако неприметно текло до 
Првог светског рата. У Првом светском рату Србски је Народ 
доживео велико страдање. Скоро да је преполовљено Биће 
Србства. 
Преполовљено је и Духовно Племство. 
Са стварањем Југославије, ионако већ ослабљено, Србско је 
Племство скрајнуто устрану, потиснуто на маргину друштвених 
збивања. 
И сама творевина, по својему унутрашњем и унутарњем 
устројству, коју зовемо Југославија, није била наклоњена Србском 
Племству. 
Јесте била наклоњенима неким другим Елитима, али србској – 
никада! 
У Другом светском рату, поново велико Србско страдање, и 
поновно грозно затирање Елите. 
Оно мало преживелих од Србске Елите, комунисти су извели пред 
зид смрти, у позну јесен 1944. године. 
Тако смо деведесете године дочекали без икакве Елите, и тада смо, 
као Породица без Домаћина, доживели да нас васцели свет 
сатанизује, онако како ниједан народ у повесници човечанства 
никада није био сатанизован! 
Шта значи сатанизовати један Народ? 
То значи, песнички речено, објавити да је тај и тај Народ дивљач 
за одрестел. Дивљач коју је дозвољено, штавише, и пожељно, без 
милости убијати! 
Шта нам је сада чинити?! 
Једини ваљан одговор био би, да, ма како то било мучно и болно, 
изнова, из пепела, из нечега и ничега, како год знамо и умемо, 
снова васпостављамо Србско Духовно Племство. Али, Србско! 
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Јер ово што тренутно имамо, ова такозвана културна елита, то није 
ни културна, ни елита, а поготову није – 
Србска! 
Ово што сада имамо, што се зове културном елитом, то више ради 
против Срба него за Србе. 
Ова такозвана културна елита, уистини, презире све што је 
Србско! 
Мора, заиста мора, из пепела, из нечега и ничега, да  снова, као 
жар-тица, као феникс, васкрсне Србска Елита! 
Србска Дијаспора, и србски успешни и богати појединци, могу у 
томе чину да одиграју главну улогу. 
Могу, ако желе и хоће! 
Политичари, странке и партије, све је то једно Велико Ништа без 
Стожера, а Стожер је Духовно Племство! 
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ОВАКО БЕСЕДЕ ВЕЛИКИ ПРЕЦИ 
ИЗ БУДУЋНОСТИ  
  
Слово А 
  
Оно што називамо стварношћу, то је само једно од мноштва 
показивања илити пројављивања Сваргине Стварности, која 
људима бива непојмљива и недокучива, неухватљива и 
несазнатљива, неодгонетљива и неспознатљива. 
Стварност је оно што ти појимаш и схваташ као стварност, иако је 
она тек један зрак Сваргиног Кола! 
Да бисмо могли да сагледамо Сваргину Стварност, морамо да 
скидамо овој по овој Таме, слој по слој копрене НеЗнања (а 
НеЗнање је човеков смртни грех, из којега се рађају сви потоњи 
греси!) са нашега Суштог Бића, да би наше Биће, потом, без 
иједног овоја Таме, могло да сагледа и препозна Сваргину 
Стварност као властито Светлосно Суштаство. 
Ти си дуго времена нас, Своје Велике Претке (а и то је бивало због 
овоја Таме!), тражио и видео у Прошлости, док ми, уистини, 
обитавамо у Будућности! 
Будућност је Сваргино Коло. 
Будућност је Биће Времена илити Светлосни Прстен свих светова, 
свих звезданих јата. 
Будућност је увек Будуће, а Будуће је Садашње. 
Будући Тренутак јесте Садашњи Тренутак. 
Садашњи Тренутак, Вечно Сада, не би постојао без Будућег 
Тренутка, зато што је Сада само привид Оног из чега исијава Сада, 
а то је Будуће у стању мировања кроз кретање, и у стању кретања 
кроз мировање. 
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Слово Б 
  
У Створитеља је Све Стварање, а Стварање је мировање у 
кретању. 
Стварање је, гле, вечна промена без промене! 
Све се њише, таласа, гиба и мења, а, ипак, вазда све исто остаје и 
бива. 
Стварање је попут плеса вила на пропланку ветрова. 
У ПраВасељени све плеше без престанка. 
Створитељев плес јесте Живот вечан у свим световима, на свим 
ступњевима, у свим појавним обличјима, у свим пространствима. 
Садашњост, Прошлост и Будућност јесу само Три Образа, Три 
Лица Суштога Триглава, Онога који без престанка плеше у Себи. 
Његов плес јесте Живот без почетка и свршетка! 
Живот, гле, одувек и заувек, и свуда, у Овоме Трену Велике 
Будућности! 
  
Слово В 
  
Ми, твоји Велики Преци, јесмо једно с тобом у свим 
пространствима, у свим световима, у свим временима, минулим и 
будућим, иако нема ни минулих ни будућих времена, већ постоји 
само Једно Време Сушто, илити Биће Времена. Али смо ми, 
истовремено, и Они који ће доћи, зацело, ми смо и твоји Потомци! 
Преци и Потомци, заједнички, творе Сваргино Коло. Велико Коло 
Простора и Времена. 
  
Слово Г 
  
Будност је веома важна. 
Будност је битна! 
И Свесност је битна једнако као и Будност. 
Уз Будност и Свесност, упоредо, иде и Сневање. 
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Али не сневање које се распршује у болесном маштању без Сврхе 
и Смисла, већ Сневање као Стварање. 
То је оно Сневање које узноси у светлосне висине; Сневање које 
бива сама суштина Стварања. 
Ми, твоји Велки Преци, јесмо управо онакви каквим нас ти видиш 
у својему Сневању и Стварању. 
Ми, твоји Велики Преци, бивамо и твоји Велики Потомци. Јер, 
Коло се Сваргино непрестанце окреће. 
Час смо ти Преци, а час, потом, Потомци! 
Ти си она Оса у Колу, она Глава у Средишту Кола, што мирује док 
се Коло окреће. 
За Овај Тренутак ти си нам веома важан! 
Ти усмераваш све наше моћи, све наше науме, све наше намере, 
сва дејства наша, кроз Сневање 
и Стварање своје. 
  
Слово Д 
  
Ми смо некада давно, а то у овоме часу, Одавде, изгледа као да је 
јуче било, ваљано обављали своје задатке од Створитеља нам 
Триглава задате. 
Тада је овим светом владао Ред и Склад, и све биваше Лепоти и 
Доброти подређено. 
Стожер свеколиког нашег битисања бејаше Божански Језик. 
Језик у којему свака Реч, у којему свако Слово бејаше било са 
Сврхом и Смислом. 
  
Слово Ђ 
  
У то Златно Доба Стриборије сви бејасмо били Једно. 
Један Род. Један Језик. Једно Биће. 
Кварење, осипање и пропадање нашега Рода ишло је преко Језика 
и кроз Језик. 
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Некада Велики Божански Језик ВедСрба распрши се и разводни на 
стотине, на тисуће, незнатних језичака у којима је све мање Сврхе 
и Смисла. 
Све Суштаствене и Творачке Речи, сва Света Слова, осташе изван 
тих језичака, а од Речи је остала само љуштура без Душе. 
Наш негда Велик Род више не разуме самога себе! 
  
Слово Е 
  
Кварење Божанског Језика ишло је преко туђих вера, које би Род 
наш испрва из знатижеље прихватао, не слутећи шта се иза тога 
скрива. 
Не слутећи зле науме и намере оних путника и трговаца који су 
Земљом нашом проходили. 
Били смо болећиви према њима, и то нас је скупо стајало! 
Наша надалеко чувена гостољубивост бејаше погубна по нас! 
У својој Доброти нисмо били Будни. 
Нисмо имали довољно Мудрости да разлучимо битно од небитног. 
Од тада, од тог часа, почиње суноврат Рода нашега, ВедСрба 
Стриборјана. 
  
Слово Ж 
  
Испрва нам се вере туђе чињаху примамљивим, јер бејаху били 
слаткоречиви они што их проведаху, али смо, убрзо потом, 
осетили свеколик чемер и јад,  сагледавши све муке и невоље наше 
будуће. 
Те вере нису из Светлости и од Светлости, већ су то обмане и 
лажи оних што у Тами обитавају, народа дивљих и крволочних 
који се притворством и лукавством служе. 
Те вере су као црне чаролије које засене и слуде посве човека, тако 
да после неког времена, брат испуњен  мржњом, крене противу 
брата, синови противу очева својих, племе противу племена, народ  
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противу народа. Сви су у завади, и у рату, са свима; нико никоме 
не верује, нико никога не спасава, нико никоме Доброту не чини. 
  
Слово З 
Када се одбаци властито Предачко Предање, и прихвати туђе 
уместо својега, тада се преокрене Свест у човеку, а са 
преокретањем Свести, човек, будући да је већ прекинуо везу са 
својим Прецима и Боговима, бива лак плен свих оних мрачних а 
невидљивих ловаца на људске душе. 
Управо то се и догодило са свеколиким Родом ВедСрба! 
И зато они сада, без престанка, ево, кроз многе векове, воде грозан 
рат противу самих себе, истребљујући се између се, и сатирући се 
до последњега. 
  
Слово И 
  
Будући да је светом, у којему обитаваш, посве завладала Тама, и 
да је Род твој у безнађу и Племе твоје у расејању, држи се 
Сваргине Осе и Језгра Вечно Дишуће ПраСветлости, и одржавај 
везу с нама, који јесмо како твоји тако и свих иних из Рода и 
Племена твојега – Велики Преци; а ми ћемо вам, убрзо, на 
тајинствен начин, послати помоћ из Виших Духовних Светова, да 
се избавите из Царства Таме, и да на Пут Сварогове ПраСветлости 
крочите. 
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БОГ ВОЛИ  ТИШИНУ  
  
Бог воли тишину. 
У тишини, гле, Суштаство Божје бива Дејство Божје! 
Бог се у тишини тишином обраћа Души утишаној. 
Само у тишини Душа Жива са Богом разговара. 
Говор Божји јесте толико снажан и моћан да се једино у тишини 
чути и разумети може. 
Најсилнија грмљавина Божја бива најдубља тишина. 
Од тишине нема ничега гласнијег и речитијег у свим световима, у 
свим звезданим јатима. 
Стварање Божје јесте грмљавина преточена у тишину. 
Бог воли тишину. 
У тишини, гле, Дејство Божје бива Суштаство Божје! 
Што се Душа Жива већма примиче Богу, тишина све дубља бива. 
Најдубља тишина свих најдубљих тишина у Срцу Божјему 
пребива. 
Повратак Богу јесте повратак тишини и стварању. 
Када се Душа Жива преда Божјему Стварању, бива тишином 
најдубљом прожета. 
Бог воли тишину. 
Тишина је и Божје Дејство и Божје Суштаство. 
Онај ко истински жели да се врати Богу, пре тога мора да позна 
тишину, у Срцу, гле, и у Бићу своме! 
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ПЛЕТИ СНОВЕ У  СЛОВА!  
  
Нико у свету никоме одвећ није пријатељ. 
Ни народ народу, ни човек човеку. 
Једино искрено и истинито пријатељство јесте пријатељство 
између Бога и човека. 
Само преко Бога, кроз Бога, и из Бога, човек може да развија 
пријатељство са светом, и са иним далеким световима. 
Само Бог може да схвати и прихвати човека. 
Само Бог може да исцели човека; да га снова учини целим, 
целовитим и потпуним. 
Само оно што је у Бога и од Бога може и бити истинито. 
Јер Бог јесте Истина, а од Истине, гле, све и бива – 
истинито! 
Све оно што иде мимо Бога, не може ни бити у Истини. 
Све оно што чиниш и твориш мимо Бога, то ће се срушити и 
распршити док оком трепнеш. 
Свако пријатељство које мимо Бога твориш, у жестоко ће се 
непријатељство преокренути. 
Зато што човек, ни на трен један, без Бога не може човеком бити. 
А песник, посвећени, кроз јата звездана поручује: 
Плети снове у слова, да би из снова кроз слова, све нејасноће 
разјаснио, те потом, гле, пријатељство са Богом у Богу учинио! 
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БУДИ ОНО ШТО  ТРАЖИШ!  
  
Истину не тражи у свету, 
већ ти буди Истина; 
ни Љубав не тражи у свету, 
већ сам Љубав буди! 
  
И ако Бога пожелиш 
да нађеш у свету, 
знај, да ни Бога 
нигде срести 
нећеш! 
  
Све што икада, игде 
тражио будеш, 
схвати да тражиш 
тамо где га нема. 
  
А онда ћеш изненада, 
не знам 
ни где, 
ни кад, 
ни како, 
познати Бићем 
Суштим у себи, 
да све што тражиш, 
то сам мораш 
бити! 
  
Јер само оно 
што већ јеси, 
биваш, 
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то једино и срећеш – 
и свуда 
и свагда! 
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СМИСЛОМ ПРОТИВ БЕСМИСЛА  
илити Освешћеним родољубљем против 
глобалистичког  нихилизма  
  
Смисао је покретачка снага словесног, самосвојног и самобитног 
човека. Али, смисао није нешто што се само једном у животу 
тражи, те, када се нађе, онда је та суштаствена ствар са смислом 
решена за сва времена; смисао се свагда изнова тражи, из дана у 
дан, из часа у час; за смислом се, уистини, трага од почетка без 
почетка па све до свршетка без свршетка. 
У овом времену глобалистичког поробљавања ума, највећи изазов, 
зацело, и јесте налажење смисла у свету бесмисла! Глобализам (то 
већ види свака освешћена личност!), и почива, и јача из трена у 
трен, управо на убијању и поништавању смисла, како појединаца 
тако и народа. Глобализам је само друго име за светски 
нихилизам, а нихилизам је последица непрестаног и дуготрајног 
бесмисла, који се са сврхом ствара, производи и прослеђује преко 
масовних медија, односно, из глобалистичких центара моћи, 
будући да поробљавање човечанског ума и не би могло да се 
догоди без употребе и злоупотребе масовних медија, без свих тих 
видова специјалног парапсихолошког рата. Што значи, да би 
могла да се успостави потпуна планетарна страховлада, морају сви 
народи бити завађени између се, морају све нације бити у вечитом 
рату једне против других, јер само на том вечитом рату свију 
против свих, и може да функционише тај глобални тероризам. 
Последица глобалне страховладе јесте сужење свести и 
самосвести, не само у појединаца, већ и у свеколиких народа и 
нација. Први пут се, у повесници човечанства, васпоставља 
светска тиранија, против које нема побуне нити осмишљеног 
словесног устанка. 
Зашто је то тако? Зашто сви добровољно пристају на ропство? 
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Зато што се догило преумљење илити ментално декодирање, не 
само појединаца већ и свеколиких народа, па и великих 
самобитних нација. Све је то, дакле, давно осмишљено и 
испланирано у неким светским центрима, у неким планетарним 
лабораторијама човеколике расе гуштера и гмизаваца, који су 
одувек били против, како појединачног и личног тако и против 
општег и свеколиког светског добра, којима је, штавише, одувек 
највише и сметао светских мир и сарадња међу народима и 
нацијама добре воље. Захвањујући масовним медијима, који су 
продужена рука глобалних и глобалистичких центара моћи, 
огромна већина човечанства и није свесна да је у ропству, да је 
духовно, умно, културно, и у сваком другом виду, одавно већ 
поробљена! 
На другој страни, мањина свесних и самосвесних бива потиснута 
на друштвену маргину; тако да између мањине освешћених, који 
знају шта се дешава на глобалном плану, и огромне већине 
неосвешћених, који пристају на ропство не знајући да су у 
ропству, као да, у овоме часу, нема додирних тачака, нема 
међусобног прожимања, нема, дакле, никакве духовне и културне 
сарадње у смислу буђења и освешћивања народне множине. Отуда 
је свим друштвима, свим народима и нацијама, завладала погубна 
и растакајућа апатија, саморазарајући нихилизам, илити бесмисао, 
безверје и безнађе. 
Шта нам је чинити? Како да се одупиремо глобалистичкој 
тиранији, тој тартарској страховлади синова таме који носе 
праискону мржњу према словесном човеку? 
Једини, а и најбољи, најсврсиходнији, начин опирања и борбе 
против светскога зла, јесте у ширењу поља свести и самосвести, 
како на личној разини тако и на разини народа и нације, јер само 
самосвесне личности као и пробуђени народи могу успешно да се 
одупиру, до коначне победе, овој глобалистичкој страховлади која 
је намерила да поништи сваку словесност, сваку духовност, сваку 
самосвојну културу у свету. 
Освешћено родољубље, илити самосвесни и самобитни 
национализам, може бити плодотворан вид и начин  борбе против  
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милитантног и деструктивног глобализма. Родољуби свих народа, 
освешћени националисти свију нација, морају схватити да у овоме 
часу имају једног јединог заједничког непријатеља, те да удруже 
умне, духовне и сваке друге снаге, и да се сложно боре против 
глобалних тирјана. 
Ако се ово не догоди, ако народи буду и даље ратовали једни 
против других, онда ће, зацело, завладати потпуни глобални мрак, 
а то значи, свеколико потирање човечанске стваралачке 
словесности. И, уместо словесних стваралачких бића, уместо људи 
добре воље, имаћемо човеколике животиње и звери, које ће се 
између се јести и сатирати! 
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КАКВИ МИ, ТАКАВ И  СВЕТ!  
  
Какви смо ми, такав је и свет! 
Свет у којему обитавамо, не може бити бољи него што смо ми, јер 
ми јесмо свет, и сви ини светови јесмо. 
 Свет је наш одраз, наше огледало. 
Ми се у свету огледамо, и свет се у нама, и кроз нас, у суштаству 
својему остварује. 
Какви ми, таква нам и породица. 
Наша породица не може бити боља него што смо ми. 
Какви ми, такви нам и преци. 
Ко види нас, видеће кроз нас, и у нама, и претке наше. 
Какви ми, такви нам и потомци. 
Наши потомци не могу бити бољи него што смо ми. 
Ко види оца, већ је и сина видео! 
Син мора бити очева слика и прилика. 
Ни бољи ни гори од оца. 
А кроз оца и деда види, и још, гле, тамо негде далеког прадедовог 
претка! 
Какви ми, таква нам и држава. 
Држава не може бити боља него што смо ми. 
Какви ми, такви нам и непријатељи наши. 
Непријатељи би наши, можда, могли бити пријатељи наши, само 
када бисмо ми били мало бољи! 
Непријатељи су нам наши, кроз векове и светове, многа злодела 
чинили, али се запитајмо, узгред, зашто су нам непријатељи наши 
чинили све то што су нам чинили!? 
Ми бисмо хтели да будемо храбри, али не можемо! 
Не можемо да будемо храбри, зато што мудрости немамо; јер нема 
нигде у свету, и иним световима, храбрости без мудрости! 
Ми бисмо желели да будемо слободни, али не можемо! 
Само словестан и мудар човек може бити слободан човек! 
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Слобода није за оне који не знају шта ће са слободом! 
Слобода је за дела узвишена, за племенита дела душе и духа, за 
дела којима се и Створитељ наш у потаји диви! 
Престанимо да се жалимо на свет, већ се потрудимо да бољи и 
лепши свет створимо! 
За почетак, да га стварамо у сновима и мислима својим, па ће се 
доцније тај бољи и лепши свет из наших снова и мисли и на Земљу 
низвести. 
Сневање, маштање и размишљање јесте темељ, како животне, тако 
и стваралачке мудрости. 
Само они који умеју да сневају, маштају и размишљају били су 
велики градитељи светова. 
Градитељи свих минулих, и свих будућих светова! 
Градећи светове, они су градили себе. 
А градити себе може само онај који јесте у Богу Живоме. 
И гле, када ти јеси у Богу, и Бог у теби јесте! 
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МИ СМО БЕСМРТНИ И ВЕЧНИ!  
 
Ми смо бесмртни и вечни! 
Ако желимо, ми, заиста, бивамо оно што желимо! 
Наше су жеље наша стварност. 
Наши су науми наша стварност. 
Наше су намере наша стварност. 
Наша су дела наша стварност. 
Нашу стварност и нашу судбину, гле, дела наша стварају! 
Ми смо творци свега онога што нам се дешава. 
Ми смо бесмртни и вечни! 
Живот је наш без почетка и без свршетка. 
Да ли смо ми заљубљени у властити живот? 
Ако јесмо, зашто смо заљубљени у властити живот? 
Шта ће нам живот, ако не творимо дела љубави? 
Чему ће нам живот, ако нисмо посвећени стваралаштву и 
стварању? 
Живот сам по себи, ма шта ми мислили, нема никаквога смисла, 
ако тај живот није посвећен стваралаштву и стварању! 
Тек посвећен живот јесте живот са смислом и сврхом! 
Живети живот без смисла и сврхе, без стваралаштва и стварања, то 
је исто као и не-живети! 
Заиста, не живи се живот изван стваралаштва и стварања. 
Не живи се живот ако давања нема. 
Живети, значи давати, а давати се једино може кроз стваралаштво 
и стварање. 
Ако не дајемо, ми онда и не живимо! 
Да дајемо Створитељу, Великом Духу, Великој Мајци, Природи, 
ближњима и суближњима! 
Тек када дајемо ми, уистини, јесмо! 
Ако не дајемо, ми нисмо! 
Човек је Бог онолико колико даје. 
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Посвећени се човек једино на Бога угледа. 
Зато и кажем, да је човек Бог само онолико колико даје. 
Човек који живи за узимање, полако али поуздано корача прма 
животињи. 
Човек који живи за узимање, већ јесте животиња! 
Он не зна, и ништа не слути, али полако и поуздано иде према 
животињи. 
Ми смо бесмртни и вечни! 
Али, бесмртност и вечност морамо оправдати. 
Од Створитеља Који Јесте Предивотна Светлост и Надискуствена 
Милост Сушта, ми смо унапред добили највеће дарове Његове. 
На нама је да те дарове Његове делима својим оправдамо. 
Делима својим, кроз стваралаштво и стварање! 
Ако нисмо посвећени стваралаштву и стварању, чему ће нам онда 
бесмртност и вечност?! 
Само кроз стваралаштво и стварање ми јесмо Једно с Оним Који 
Јесте. 
Онај Који Јесте, Он Јесте у нама суштаство наше сушто само онда 
када стварамо попут Њега Који Вечно Ствара. 
И будући да Вечно Ствара, Он, стога, Јесте и Бива. 
Ако смо у стваралаштву, и у стварању, онда и ми Јесмо и Бивамо! 
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ПОСВЕЋЕНИШТВО ЈЕСТЕ ПУТ  НАВИШЕ 
 
Посвећеник следи сварожницу. Сварожница је по Богу Сварогу. 
Још се може звати и усправница, сунчева оса, божанска оса, илити 
вертикала. 
Песник бира праисконе песничке речи, зато што је у речима 
животно божанско дејство, у речима је Светлост, у речима је Бог 
Створитељ, у речима је Велики Дух Стварања. 
Посвећени се Песник, следећи сварожницу, сусреће са својим 
Великим Прецима. 
Преци свих наших предака, које ја називам Великим Прецима, јесу 
наши Богови. 
Ми смо рођени Одозго, рођени од Великих Предака, рођени од 
Богова. 
То је Истина Сушта, све друго су опсене и лажи. 
Лажи су да смо ми, еволуцијом, постали од нижих врста. Реч 
еволуција, када се на србски преведе, значи успињање, уздизање, 
узрастање. 
Ми нисмо последица никаквог узрастања илити узлажења; ми смо 
одувек били, и јесмо, савршени! 
Зато што су савршени Они чији смо ми потомци! 
Од самог почетка без почетка, па све до свршетка без свршетка, 
ми, уистини, јесмо савршени. 
Када уђемо у Биће Времена, онда постоји само овај трнутак, који 
је кроз све векове само овај тренутак, само ово, једно те исто, 
вечно сада. 
Када беседим о Србству, ја вазда на уму имам Србство по 
сварожници, Србство у Светлости, Србство у Бићу Времена, а то 
значи у Вечности! 
Када певам о Србству, то су Велики Преци Срба Аријеваца. Реч 
Аријевац, значи отмен, господствен. 
Реч Аријевац, значи још и Племић! Бити Аријевац, значи бити 
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Племенит! Значи бити Редак, бити Посвећен. Они који не осећају 
језик, који не препознају језик, који нису усаображени са Бићем 
Језика, погрешно тумаче реч Аријевац. Њихово тумачење речи 
Арија, Аријевац јесте далеко од Истине! 
Моје Србство, као што рекох, није Србство по обзорници. 
Обзорница је од речи обзор, обзорје, а то је србска реч за хоризонт, 
а од хоризонта је изведена реч хоризонтала. 
Србство по обзорници јесте привид, варка, опсена. То је Србство у 
свету вештаства, а вештаство је србска реч за материју. 
Србство по обзорници живи у опсенама, у преварама, у лажима. 
Србство у вештаству само граби и отима. 
Србство у вештаству обитава у себичности и у саможивости. 
Моје Биће и Битије Сушто нема ничега заједничког са Србством у 
вештаству, са Србством које само граби и отима; граби и отима од 
Оца, од Мајке, од Великог Духа Стварања, од Природе, од 
ближњих, од људи. 
Племић илити Аријевац вазда и свагда даје. 
Даје Богу Оцу, даје Богу Створитељу, даје Божанској Мајци, даје 
Великом Духу Стварања, даје Природи, даје ближњима, и даје 
свим људима добре воље. 
Давање јесте Смисао. 
Смисао у Богу, у Духу Стварања, у Вечноме Животу. 
Стварање значи Постојање, Бивање и Бивствовање. 
Стварање је Прво Божје Начало. 
Истина је Друго Божје Начало. 
Љубав је Треће Божје Начало. 
До Љубави се долази кроз Стварање и Истину! 
Никада још нико није дошао до Љубави заобишавши Стварање и 
Истину! 
Ко другачије путује упада у Царство Опсена. 
Царство Опсена јесте изокренуто пресликано Царство Божјега 
Стварања. 
Ако неко жели Вечан Живот у Створитељу, само нека путује 
Путом Стварања! 
Моје Србство јесте Оно Србство које срећем и препознајем на 
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Путу Стварања. 
Пут Стварања јесте Пут Навише! 
Онај ко путује Путом Стварања може се још звати и Ратнком 
Светлости. Ратником Светлости у праизворном значењу те речи. 
Многи користе ову двојницу Ратник Светлости, али они, уистини, 
не знају шта значи бити Ратником Светлости! 
Бити Ратником Светлости, значи бити у Створитељевој Светлости, 
у ПраСветлости, у ПраСуштаству! 
Ратник је Светлости вазда усаображем са Тројним Началима 
Божјим. 
Он је у Стварању, у Истини, и у Љубави. 
Срби Аријевци, а то су они који долазе из Будућности, увек полазе 
од Љубави, а никада од Мржње. 
Мржња је највећи непријатељ Ратнику Светлости. 
Штавише, Мржња поништава Ратника Светлости, зато што 
Мржња поништава и Стварање и Истину и Љубав! 
Србин Аријевац љуби Род, љуб Родину, љуби Све, а не мрзи 
никога и ништа. 
Он јесте Ратник Светлости, јесте Велики Посвећени Ратник, али, 
он никада не мрзи! 
Србин Аријевац, Ратник Светлости, заувек мора да ишчупа 
Мржњу из Бића и Битија својега! 
Ако не ишчупа Мржњу, остаће у власти Мржње, остаће у власти 
Таме! 
Ако не ишчупа Мржњу из Бића и Битија својега, онда ће из 
Бесмртности пасти у Смртност и у Трулежност, онда ће из Бића 
пасти у НеБиће, онда ће из Суштаства пасти у Ништавило. 
Посвећеништво, заиста, јесте Пут Навише. 
А Пут Навише нема ни почетка нити свршетка. 
Нема ни почетка нити свршетка за Онога који путује Путом 
Навише! 
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О СРБСКОМ ПИТАЊУ, О СРБСКОЈ  ИСТИНИ!  
 
Оно што се Србима дешава у последње време, то је само 
последица нечега што је почело пре скоро једног столећа, а о чему 
се може говорити једино онда када смо у Истини. 
Ако не желимо да говоримо у Истини, и да живимо са Истином а у 
Истини, онда је боље више и да не причамо о томе, будући да нас 
сва надримудровања изван Истине увлаче у све дубљи понор и у 
мрак. 
Сва наша надриумовања: флософска, социолошка, културолошка и 
политичка не могу да разјасне оно нешто суштаствено, а што 
бисмо условно могли да назовемо србским питањем. 
Не могу да разјасне из простог разлога, јер све те назови науке и 
нису науке, зато што тачку ослонца немају у Истини, већ у 
умишљеној истини, односно у опсени, у обмани, у превари и у 
лажи. 
О србском питању може да се говори искључиво са становишта 
једне квантне теорије, једне свеобухватне духовне науке која се 
заснива на Истини и бива Истином сама по себи, са становишта 
једне у Духу утемељене, разнородне и свеукупне темељно 
разрађене науке, која обједињује све друге, како друштвене тако и 
природне, ка Духу и Истини усмерене науке. 
Да не бих био академски и философски преопширан, причу ћу 
одмах преусмерити на песничко поље. 
Од великог геноцида који се догодо у Првом светском рату, 
србски се народ, по свој прилици, неће никада опоравити. 
Биолошки можда још и хоће, али генетски и духовно, зацело, неће! 
После великог биолошког, културног и духовног погрома Срба у 
двадесетом веку, посве се променио светлосни запис србскога 
бића. 
Песнички речено, ови данашњи Срби нису једно те исто са оним 
Србима до Првога светског рата. 
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Нису исто зато што су управо расни Срби гинули у првим 
редовима, док су натурализовани Срби остајали у позадини 
гледајући на све могуће и немогуће начине да избегну рат. 
Ако је у Срба пре Првога светског рата било више од шездесет 
посто Аријеваца, а то значи расних Срба, који су Срби не само по 
хоризонтали већ и по вертикали, данас је међу Србима свега 
двадесет одсто Аријеваца. 
Будући да су Аријевци вазда и свагда бранили Србство и Србију (а 
јасно је да морају да гину они који бране Род и Родину), онда је 
разумљиво да се на једној страни смањивао постотак расних Срба, 
а на другој, пак, страни повећавао постотак натурализованих Срба. 
Каква је разлика између Срба Аријеваца и Срба НеАријеваца, 
односно натурализованих Срба? 
Разлика је велика као између Неба и Земље. 
Разлика је у вертикали, у ДНК генеалогији, у светлосном запису. 
Срби Аријевци јесу вертикала, божанска оса, а Срби НеАријевци 
јесу хоризонтала илити земаљска оса. 
У Првом светском рату изгинуо је цвет Србства. Изгинуло је више 
од шездесет посто младих мушкараца између двадесете и тридесет 
и пете године. 
Што значи, да више од половине младих Срба није оставило 
потомство иза себе. 
Знано нам је да се светлосни запис, да се ДНК, преноси само преко 
оца. 
Мушкарац Аријевац са женом НеАријвком увек ће рађати 
Аријевце, док ће мајка Аријевка са оцем НеАријевцем вазда 
рађати НеАријевце. 
То је Божански, ПраВасељенски Закон! 
Ово што данас зовемо Србима, то су само натурализовани Срби, 
Срби хоризонтале без вертикале, а тек сваки пети или шести, међу 
њима, јесте Србин Аријевац. 
Ово што данас називамо Србима, то су само потомци дезертера и 
ратних профитера који су са србским девојкама рађали 
НеАријевце. 
Са србским девојкама, велим, зато што су се шкартови, дезертери 
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и ратни профитери, у сарадњи са иним србомрсцима из окружења, 
женили расним Србкињама, будући да су расни србски момци у 
рату изгинули. 
Ово што данас зовемо Србима, то су управо потомци тих и таквих 
Срба и иног олоша и шљама из окружења. 
Као што већ рекох, има свега између петнаест и двадесет посто 
Срба Аријеваца, утопљених међу Србима НеАријевцима. 
Та мањина, у приликама какве јесу, не може скоро ништа да учини 
за спасење Србства и Србије! 
Не може из једног простог разлога, зато што ће увек бити 
прегласана и надгласана; јер већина је увек већина, на свим 
пољима, а већина су само чопори и крда, далеко од вертикале и 
духовности, далеко од етике и морала. 
Е, видите! Тек у светлу ове науке, ми можемо да схватимо зашто је 
Србији и Србству овако како јесте. 
Зашто имамо тако бедне политичаре, зашто имамо тако бедну 
културну елиту, зашто имамо толико олоша и шљама у влади, у 
свим државним установама, у невладиним удружењима, у 
медијима, на свим кључним местима! 
Врана никада неће моћи да испили сокола! 
Ова народна мудрост јесте Божански Закон. 
Србима Аријецима преостаје широко поље есотерног, тајног 
дејствовања. 
Да духовно и интелектуално раде на себи, да се препознају између 
се, и да чувају једни друге, за нека будућа времена која морају 
доћи! 
О овоме нико или не уме или не жели да говори и пише, из ових 
или оних разлога, и стога је управо ово, верујте, табу-тема за све 
универзитетске професоре, за све вајне интелектуалце и 
академике, за сву нашу набеђену културну елиту. 
Сви се они из страха од такозване политичке коректности клоне 
ове Истине. 
Да будем искрен, и сам сам се дуго припремао да пишем о овоме, 
јер знам, унапред, да ће ме после овога чланка многи прогласити 
за лудога, будући да је то, у времену постмодерне, најбољи начин 
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да некога искључите из друштвене игре. 
Али, што писах – писах! 
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СВЕТЛОСТИ, ШТО ВИШЕ СВЕТЛОСТИ!  
 
Светлости, што више светлости! 
Никада, ни на трен један, не смемо заборавити да смо бића 
светлости, и да светлимо у тами непојмљивих, непојамних и 
тајинствених светова! 
Ми смо бића светлости која се хране светлошћу, која пију 
светлост, и која дишу светлост. 
Ми смо бића светлости рођена од Светлости, за вечан живот 
рођена од ПраСветлости. 
Наше мисли су светлост, наша су осећања светлост, наше су речи 
светлост, наша су дела светлост. 
У ове позне јесење дане, када се тама и тмуша спусти на поља, 
када нам се видокруг смањује и сужава, када је све тужно и сетно 
око нас, тада, управо тада, треба нам што више светлости! 
Када нема светлости у појавном свету, када нема светлости у 
нашему окружењу, призовимо светлост из нашега унутарњег бића 
и битија, призовимо светлост из виших духовних светлости, 
призовимо светлост од ПраСветлости! 
Када нема светлости у видљивоме свету, када нема светлости у 
нашему окружењу, када нам се чини да нема радости нигде у 
свету, тада почнимо да певушимо, у дубини бића својега, неку 
праискону песму, песму коју нам је, негда давно, мајка наша 
певушила, док смо још сасвим мало дете били. 
Присетимо се песама наших мајки, наших прамајки, које смо 
слушали још пре рођења својега, и тада ће, кроз песму коју 
певушимо, из дубине векова и светова, почети у нас да се слива и 
улива светлост од Светлости, 
светлост од ПраСветлости. 
Ми смо живи само онолико колико има светлости у нама, колико 
има љубави у нама. 
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Љубав и светлост у нама јесу једна те иста суштаствена светлост у 
нама. 
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ВЕЛИЧИНА ЈЕДНОГ НАРОДА ОГЛЕДА СЕ У 
ДУХУ СТВАРАЊА –  МЕТАФОРА О 
НЕБЕСКОЈ  СРБИЈИ  
 
Величина једног народа огледа се, између осталог, и у броју 
самосвојних, самобитних и освешћених личности. 
Личности од духа, од идеја, и од визија. 
Личности које буде и освешћују човечанство. 
А те личности су увек, и вазда, стваралачке личности. 
Стваралачке личности јесу, истовремено, и храбре личности. 
Истинска се храброст свагда испољава кроз самосвојност и 
самобитност, испољава се кроз духовно стварање. 
Само освешћена и самоникла личност може да следи дух 
стварања, да има свој став, своју поетику, свој поглед на свет. 
Да буде самосвојна и своја увек и вазда. 
Да би неко био слободан и самосвојан, да би слободно остваривао 
своје узвишене замисли и промисли, и да би живео свој живот по 
неким вишим начелима, он мора, у исти мах, да буде и неустрашив 
и одважан и храбар. 
Величина једног народа огледа се свакако и у делима стваралачког 
духа, у делима која остају за векове будуће, у делима која су 
једина и неуништива сведочанства о постојању, у простору и у 
времену, тога народа. 
Варвара је вазда бивало на милионе, на стотине милиона, али су 
варвари долазили и одлазали и нетрагом нестајали. 
Као да их ни бивало није. 
Заиста, ни бивало их није! 
Они су као непогода, као бујица планинске реке, у прамалеће, кад 
крену пролетње воде. 
Наиђу изненада, поруше све пред собом, и бестрагом нестају. 
Заувек нестају! 
Варвари никада нису били храбри. 
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Варвари су увек чопори и крда. 
Варварство је дивљаштво, на ступњу нижем од скота. 
А дивљаштво није, нити може бити, храброст. 
Дивљаштво поништава унапред сваку самосвојност, и сваки 
импулс и трептај храбрости. 
Дивљаштво обитава само тренутачно, у времену које само себе 
једе. 
Самосвојност и духовно стварање остају у вечности! 
Само освешћен и самосвојан човек може бити слободан и храбар 
човек. 
Величина једног народа није у десетинама и стотинама милиона 
бесловесних чопора и крда, већ у броју великих и племенитих 
стваралачких личности. 
Ма шта неки набеђени мудријаши, салонски философи и 
надобудни академски интелектуалци мислили и беседили, ја 
србски народ видим и осећам као велик словестан, самосвојан и 
самобитан народ! 
Србски народ јесте народ који се кроз векове испољавао и 
потврђивао као стваралачки народ. 
Србски народ одавно обитава у вечности, у стваралачкој вечности, 
а то и јесте песничка праслика Небеске Србије. 
Отуда је Небеска Србија велика непознаница варвара и дивљака, 
будући да варвари и дивљаци никада неће моћи да појме метафору 
Небеске Србије. 
Само онај ко је на високом ступњу духовног и умног развоја, само 
онај ко је у духу стварања, само тај, велим, може да појми и схвати 
шта се скрива иза метафоре о Небеској Србији. 
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СРБИЈА МОРА ДА ПОВРАТИ  ДОСТОЈАНСТВО!  
 
Србија мора да поврати достојанство! 
Једно песничко промишљање 
о Србству и о Србији 
Пре свега другог, Србија мора да поврати достојанство. 
Достојанство, самопоштовање и самосвесност! 
Кад Србија поврати достојанство, самопоштовање и 
самосвесност, све друго ће се решавати и остваривати у 
ходу. 
Почетак свих почетака, на путу повратка Србије међу 
словесне и освешћене народе, јесте поновно узношење 
достојанства. 
Последица пада Србије на свим пољима бивствовања 
јесте губитак достојанства. 
Када је Србија изгубила достојанство, самопоштовање 
и самосвесност, тада су србска кола и окренула 
низбрдо, и слетела у провалију. 
Нема културног, образовног, васпитног, друштвеног и 
привредног напретка без повратка достојанства. 
Доста је оних надобудних, несловесних и 
неосвешћених интелектуалаца, који умишљају да би 
Србија требало најпре економски, односно привредно, 
да се опорави, па да тек потом дејствује на изградњи и 
повраћају достојанства и самопоштовања. 
То су површна и лажна знања западних позитивиста 
и материјалиста, она знања која човека своде на 
политичку животињу, она знања која сем плотског не 
виде ништа друго у човеку. 
Човек је, пре свега, духовно илити божанско биће и 
битије, а све друго је подређено овоме. 
Човек као божанско биће и битије најпре мора да види 
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смисао, да би могао да чини подвиге. 
А подвига нема без смисла, а смисао је увек и вазда 
божански смисао! 
Песнички речено, човек мора најпре да буде свестан за 
шта се жртвује, да би могао заистински да се жртвује! 
Нема ни подвига ни жртве, ако човек не види смисао, 
ако не зна за кога се, и ради чега се, и зашта се, чине и 
подвизи и жртве! 
Један је посвећени песник рекао, да на путу сазнања 
и знања мора да буде уочљива и јасно видљива 
вертикала. 
Без вертикале, без божанске осе, а то су само друга 
имена за етику и морал, човек се брзо погорди и пада 
под утицаје бесова илити демона. 
Свако знање без вертикале, без божанске етике, чини 
човека веома опасним и погубним по свеколико 
окружење. 
По свеколико окружење, како друштвено тако и 
природно! 
Ми се у овоме времену управо и срећемо са таквим 
ентитетима, са хуманоидима, са човеколиким утварама, 
са менаџерима западних центара моћи, који су највећи 
проповедници и заговорници новог светског поретка. 
Свако знање без вертикале, у овоме времену, води 
изравно у умно и духовно ропство! 
Светским масовним медијима управо и владају такви 
хуманоиди, ентитети лажних знања без вертикале и 
етике. 
Данас више нигде у свету нема слободних медија! 
Свим медијима владају, све медије уређују, управо они 
лажни интелектуалци чије су мисли давно поробљене! 
Данас више нема словесних, освешћених и самосвојних 
новинара, оних новинара који негују критичко 
мишљење, критички поглед на свет, аналитичку и 
синтетичку самобитност! 
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Оно што данас називамо новинарима јесу обична 
пискарала, обични чиновници, илити слугиних слугу 
слуге! 
Зашто кажем да су они слугиних слугу слуге? 
Зато што ти новинари раде за ту и ту медијску кућу; 
чији је привидни газда тај и тај; али тај и тај ни сам 
није свој газда, већ је и он подређен неком другом; 
па је онда и тај други опет покоран неком трећем, 
четвртом или петом; и све је ту, дакле, роб до роба, 
илити слугинога слуге слуга! 
А онај ко је на врху ове земаљске пирамиде, разумљиво 
је да је најпонизнији Кнезу Таме! 
Што значи, да сва сазнања и знања, да свако учење и 
образовање, да сваки овоземаљски пут без вертикале, 
без божанске осе, води изравно у умно и духовно 
ропство, илити, речено песнички – 
води у пространства Таме и Смрти! 
Да би Србија повратила достојанство и 
самопоштовање, онда би најмање петина Срба требало 
да се држи етике и вертикале, најмање петина Срба да 
мисли србски, да осећа србски, да говори србски и да 
дејствује србски! 
Да има србски поглед на свет, да има србску поетику, 
да има србски став према животу и смрти, да има 
србске визије и, на концу, да има србске духовне моћи! 
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СРБИ, НИЈЕ ВАЖНО КОЛИКО ВАС ИМА, ВЕЋ 
КАКВИХ ВАС  ИМА!  
 
Срби, није важно колико вас има, 
већ каквих вас има! 
Само триста освешћених и посвећених Срба, више може учинити 
за Србство од тушта и тма неосвешћених и непосвећених Срба! 
Пред Створитељем и пред ПраВасељеном није битна количина, 
него каквоћа! 
Само тридесет и тројица у Богу Творцу и у Великом Духу 
Стварања усаображених и утемељених Срба, могу више учинити 
за Небо и Земљу од тисуће тисућа млаких и успаваних Срба! 
Бити Србин, то значи бити изданак и потомак Оних који су се 
низвели Одозго у Праскозорје Стриборије. 
Они који су низвели Одозго на Беломе ветру јесу синови Белога 
Бога Сварога! 
Само тринаесторица освешћених и посвећених Срба, а ужижених 
и усредсређених на ПраИзвор Живота, могу покренути планине и 
горја, и преокренути Судбину и Усудбу, гле, Свеколиког Србства! 
Није довољно само да се зовете Србима, већ да будете Срби у 
Бићу и Битију, и да Суштаством Суштим творите дела која ће да 
благослове Велики Преци, синови и кћери Трећега Неба! 
Срби, није важно колико вас има, 
већ каквих вас има! 
Како је велик страх од Истине! 
  
У окружењу вековних непријатеља, како један народ да опстане и 
да буде свој!? 
Како да расподели божанско дејство и на вечите одбрамбене 
ратове и на узвишена уметничка и духовна дела?! 
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Срби су јединствен народ на целоме свету, између осталог и стога, 
што у свом окружењу, што на својим границама, имају највеће 
непријатеље словесног човечанства! 
И заиста, вековни непријатељи Срба нису само непријатељи 
Србства, већ су они непријатељи целе једне узвишене расе, која је 
столећима бивала покретачка снага на свим пољима Ума и Духа! 
Сви злочини над Србима и противу Срба, били су, уистини, и 
злочини над свеколиком аријевском расом! 
Занимљиво је, и чудновато, да о овој Истини нико од словесних и 
просвећених Срба, није до сада говорио! 
Све време је србско племство, попут ноја, завлачило главу у песак, 
просто не желећи да сагледа и освести ову Истину! 
Због тога што је србско племство (а то је оно што бисмо назвали 
културном и духовном елитом!), скривало ову Истину од својега 
народа, србски је народ, у двадесетом веку, био највећа жртва свих 
ратова и пошасти! 
Додуше, оно што називамо србским племством, није никада ни 
бивало истинито племство србскога народа, зато што су сви они, 
будући школовани и образовани на Западу, унапред, још као 
школарци, припремани и спремани да скривају свеколику Истину 
о својему народу. 
Знања стицана на Западу немају духовну ни ширину ни дубину (а 
никада већ нису ни следила Божанску Осу!), тако да и после свих 
завршених западних школа, човек није дорастао божанским 
задацима, нема усађено начело одговорности пред родом и 
племеном, нити, пак, играђен карактер, поетику живота и 
живљења! 
Ако желимо да будемо у Истини, а морамо, онда ћемо рећи, да је 
управо србско племство одговорно за три милиона мученички 
убијених Срба у двадесетом веку! 
Зашто је одговорно? 
Зато што није на време, у прави час, јавно говорило, што није 
писало и објављивало књиге, управо о овоме – да су Срби у 
окружењу човеколиких звери! 
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Ни дан-дањи, нико од србских интелектуалаца, нико од србских 
академика, нико од школованих и образованих Срба, нико од 
србских политичара, не говори о овоме. 
Просто је невероватно, како је велик страх од Истине! 
Али има још нешто што ме чуди! 
Чуди ме сам србски народ! 
Просто не могу да поверујем, да после свих погрома и јама по 
Херцеговини, да после свих распињања и клања, да после 
најгрознијих злочина из окружења, Срби нису стекли макар 
природну, ако не већ божанску мудрост, те да једном за свагда 
омудре, да се једном заувек удруже и уједине против свег тог 
звериња у људскоме обличју! 
Зар је могуће да Срби и даље буду југо-носталгични, да и даље 
верују у ватиканско-усташко братство и јединство? 
Еј, моји Срби! 
Ви нисте само наивни, већ и бесловесни! 
Никада врана неће испилити сокола! 
Ако су им дедови били кољачи, знајте да ће они бити још већи 
кољачи! 
Само србска војска може да брани србски народ! 
Они који су, у име прича о демократији, уништили вашу војску, 
знајте да вас потајно, потуљено и лукаво, поново припремају као 
јањце за кланицу! 
Зар је могуће да им још увек верујете?! 
Ако им верујете, онда ви нисте одговорни не само према својој 
деци, већ према Животу самоме! 
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СВЕСТ О ВИШЕМ  ПОСЛАНСТВУ  
 
Још сам се у раној младости (а можда је то било 
и много раније), запитао: зашто сам дошао у овај 
свет; зашто сам уопште рођен; који је смисао мојега 
доласка и мојега рођена; шта је сврха свеколиког нашег 
постојања и битисиња? 
Зар је могуће да човек изненада дође, проведе ту неко 
време, а онда заувек некамо или никамо оде, и да је све 
то тек тако случајно, без сврхе и смисла? 
Нити се зна зашто је дошао, ни зашто је овде неко 
време обитавао, ни зашто је, на свршетку, отишао тамо 
камо је заувек отишао! 
Да ли је човек нешто више од биљке и животиње, да ли 
је нешто више од пуке природе и случајних животних 
токова? 
Човек мора да има неки виши Задатак; његов живот 
мора да има неки виши Смисао; он мора бити 
изасланик неког нама недокучивог Божјег Посланства, 
неког нама непојмљивог Божјег Смисла! 
Тако сам данима и ноћима (а можда сам тада имао 
шеснаест година!), трагао у свом Унутарњем Бићу за 
одговорима на ова суштаствена питања. 
Наравно, да на суштаствена питања одговори никада 
не долазе онда када ми желимо, већ онда када 
смо ми својим Унутарњим Бићем, својим Суштим 
Суштаством, спремни да их прихватимо! 
 
И ја сам чекао данима, недељама, месецима и годинама 
одговоре на ова суштаствена питања, али не одговоре 
од неког пуког човека, не одговоре од било којега 
човека у своме окружењу, већ од Неког Вишег Бића, 
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од БогоЧовека, од Некога ко је више Бог него човек, 
од Некога ко може бити и Створитељ Сам, али који ће 
ми одговорити, не из спољног света, него изнутра, из 
Дубине и Тишине, из Срца, из Бића, из Суштаства. 
И одговор је стигао једног дана или једне ноћи, после 
много година; и тада је тај одговор био тако јасан и 
тако убедљив, да ми после тога није требао никакав 
дотатни одговор, и никаква додатна потврда, јер сам 
напросто знао ко сам, одакле сам, чији сам, зашто сам, 
куда и камо идем, и шта је Смисао и Сврха мојега 
бивања и битисања. 
Било ми је јасно зашто сам овде где јесам; и зашто сам 
у овом а не у неком другом времену; и зашто су моји 
родитељи моји родитељи; и зашто су моја браћа и моје 
сестре моја браћа и моје сестре; и зашто су моја деца 
моја деца; и било ми је јасно зашто сам управо рођен 
као Србин, а не као Немац, Енглез или Кинез; и било 
ми је јасно шта ја, будући Србином, морам да учиним 
за Србство, за Род свој, за Племе своје; шта морам да 
учиним да бих ја био Ја; да бих ваљано обавио Задатак; 
да бих до краја заокружио Посланство које ми је од 
Створитеља, од Родитеља, поверено још пре рођења 
мојега! 
И тада животни пут у овоме свету, ма како био напоран 
и тежак, ма кроз какве све невоље, патње, тугу и сету, 
болести и боли душевне водио и пролазио, поприма 
ново Значење и нови Смисао, и Живот бива Песма и 
Посвећене, Љубав и Радост, Лепота и Дивота! 
И сиромаштво више не бива проклетство, већ нека нова 
Могућност делања и дејствовања нам, у остварењу 
нашега Божјега Задатка, у испуњењу нашега Божјега 
Промисла. 
И схватимо и видимо да смо Важни, да смо Битни, да 
смо Богу Мили, и да нас Бог ни на часак, ни на тренут 
један, не оставља саме, већ је вазда уз нас, са нама и у 



  Стриборија белих ветрова    

 165 

нама, и призива нас у Своју Усебност, и не дозвољава 
нам да испаднемо из Његове Усебности, желећи да ми 
будемо Оно Што Он Јесте, да Будемо Једно Једнијато 
Њиме и у Њему. 
Бог напросто жели да и ми будемо Богови, али Богови 
у Богу Створитељу! 
Не Богови мимо и изван Бога Створитеља, већ Богови 
усаображени са Богом Створитељем! 



Драган Симовић 
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О Песнику  
 
 

Драган Симовић, рођен 5. ледног 1949, у Београду, 
на Звездари, од оца Милете и мајке Станке (дев. 
Тановић). Његови Велики Преци обитавају у Петом 
пространству, у Оносвету плаветно-зеленкастих 
вагри, где се дивот-вилинка разлеже духовним 

звезданим јатима. 
 
За свеколику радост и лепоту благодари, вазда и свугде, Великом 
Оцу Створитељу и Великој Мајци Животодајници.  
У овоме је свету (неким чудом!) објавио тридесетак књига, 
превасходно песничког певања и сновања, иако од књижевничких 
посленика (надрипесника и надрикњижевника!) никада није био 
прихваћен. Он је један од ретких посвећеника оностраног 
песништва, тајинствени певач који пева и ствара на праисконом 
језику, на прајезику Белих Срба. У Србији поробљеног ума, гле! 
овакав песник, уистини, није пожељан, јер својим праизворним 
песничким гласом нарушава њихов осредњачки и надрипеснички 
просек; онај просек који је васпоставио Велики Опсенар, 
бесловесни син Таме и Безумља, суманути праунук Злобе и 
Мржње. 
  
Свестан да је све таштина и опсена овога света, Драган Симовић 
обитава у свету песништва и вилењака, у свету лепоте и дивоте 
Великог Духа Стварања. Песник беззавичајац; којему је 
Правасељена родина, којему је Језик унутарњи завичај; снева и 
пева за своје племе Белих Вилењака (које у овом времену 
Пурпурне Вечности дејствује за Велику Душу Мајке Земље).  

 
 

Перун Вилогорац
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