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Драган Симовић: 

Књига Тајне Неба - Визије Милојка Креманца 

 

Унутарњи човек 

Свако је од нас истовремено и унутарњи и спољашњи човек казивао ми је Милојко Креманац, док 

смо једне пролећне вечери седели под орахом у његовом врту. "И стога је за нас сваки човек 

велика тајна, јербо ни једног човека не можемо упознати посве. У ствари, ми ћемо можда упознати 

спољашњег човека, али унутарњег - никада!" 

Питао сам га како он види спољашњег, а како унутарњег човека. "Спољашњи човек, то је што 

видимо", наставио је Милојко, пошто је неколико тренутака ћутао зурећи у залазеће сунце. 

"Значи, ово видљиво тело, са свим унутрашњим органима и крвотоком. Унутарњи човек је чиста 

светлост. Тај унутарњи човек је наспрам спољашњег човека. Хоћу рећи да унутарњи човек по 

свему одговара спољашњем човеку: ликом, стасом, величином... 

ИСТИНСКО БИЋЕ 

"Кад кажем унутарњи човек, при томе не мислим да је то сасма унутра, да је унутарњи човек 

унутар спољашњег. На прилику, унутарњи човек обујима спољашњег човека и изнутра и споља, 

просто га прожима, испуњава...Он се зове унутарњи само зато што је физичким оком невидљив, 

што је од финије твари. 

"Док спољашњи човек стари, мења се од времена до времена, дотле је унутарњи човек вазда 

млад, свагда на неки начин исти; мада се и унутарњи човек вазда млад, свагда на неки начин 

исти; мада се и унутарњи човек мења у зависности од осећања, мисли и дела. Спољашњи и 

унутарњи човек су као калуп и одливак, као лик и одраз тога лика у огледалу. 

"Некад се према спољашњем човеку може нешто наслутити и о унутарњем. Рецимо, очи, лик и стас 

често упућују на унутарњег човека. Лепота унутарњег човека зрачи кроз спољашњег човека. Не 

може се десити да унутарњи човек буде леп - мислим на духовну чистоту и лепоту - а да 

спољашњи човек буде ружан. Али свако од нас има неку своју преставу лепоте, свако од нас 

другојачије суди о лепоти, другачије поима и схвата лепоту. 

"Лепота унутарњег човека најбоље се показује у очима и у цртама лица спољашњег човека... 

Наравно, показује се и другде: на длановима, стопалима, прстима стасу...Све нас на неки начин 

открива и показује, у зависности од тренутка и дубине унутарњег мира..." 

 

Вечерње руменило полако је гаснуло, преливајући се испрва у боју труле вишње, а потом 

попримајући малинову боју...Између модрих крошања дрвета трепереле су звезде; сенке су се 

њихале и плесале у висини на лаганом ветру, а из поља је допирао опојан мирис нане и мајчине 

душице. Ћутали смо, утонувши свако у своје мисли и сањарења. Милојко ми и даље измиче. Што 

га више упознајем, све ми тајанственији бива; што га боље познајем мање га знам. 
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Годину дана сам се спремао да пишем о њему, све стрепећи да нећу ваљано, на прави начин, 

ухватити његове визије, његова виђења небеског света. Јер, Милојко је одвећ непоновљив, одвећ 

самосвојан да би се о њему обично казивало, писало. Његове визије су тако снажне, његово 

виђење Неба тако аутентично и живо, да то просто надилази сва наша дотадашња казивања и 

виђења. Надаље, Милојково казивање је до те мере јако и оригинално да за неупућеног може да 

звучи као нестварно, као песничка фикција. 

БИТНА ЈЕ ВЕРА 

Месецима сам покушавао да откријем Милојка, да проникнем у суштину, да га спознам и упознам 

његово унутарње биће. Збуњивало ме је много што-шта у вези са њим. На први поглед, Милојко је 

сасвим обичан човек. Бави се свим оним пословима којима се баве и други људи у његовој 

околини. Ради у пољу, код куће, у предузећу...Споља гледано, он је само један од многих. 

Додуше, многи из његове околине осећају да Милојко ипак није попут других, али то не умеју да 

објасне... 

Унутарњи Милојко је нешто посве друкчије, право чудо...Понављам, толико је јако то што Милојко 

Креманац види и живи унутра да се готово ни дочарати не може. Ако би неко, рецимо, пожелео да 

сними телевизијску емисију о њему - не би успело! Не би имало шта да се сними, не би имало шта 

да се види и чује. За јавне наступе - предавања и трибине - ни за то није, јер не жели да се 

показује пред светом. Не само пред множином, него чак и пред петорицом људи он би деловао 

збуњено, просто изгубљено. И како сад доказати да Милојко јесте то што ваистину бива, то што се 

да наслутити из његових визија! Нашавши се на муци, замолио сам Милојка да ми он сам собом 

разреши овај унутарњи чвор. 

"Зашто се узбуђујеш? То је без сврхе", рекао је. "Ствар је у самој суштини тако проста, а тебе 

највише и збуњује њезина простота. У питању је вера. Или верујеш у нешто или не верујеш! 

Можеш ли објаснити, на прилику, како сликар ради слику, или како песник ствара песму? Не 

можеш. Сликар слика у осами, песник пева у самоћи. Хоћеш ли да изведеш сликара или песника 

пред светину да покажеш како они то чине у миру, самоћи и тишини?Хоћеш ли да кажеш светини: 

видите како настаје уметничко дело? Нећеш наравно, јербо ћете бити усамљени, и ти и они, јербо 

су они пред светином, пред скупом, пред публиком, само обични људи, само спољашњи људи. Не 

пева песму спољашњи човек, не слика платно спољашњи човек већ то чини унутарњи човек. 

Песник је песник по унутарњем, сликар је сликар по унутарњем, пророк је пророк по унутарњем. 

"Замисли мудраца који покушава бесловесним људима да открије тајне Неба, да неверницима 

открије Бога...Има ли он неких опипљивих чињеница, има ли шта видљиво да им покаже? Нема 

наравно! Руља ће исмејати мудраца, рећи ће да је лажа, да је нико и ништа. Огромна већина живи 

у спољашњем и верује само спољашњем, множина су само спољашњи људи...Ти таквима немаш 

шта да доказујеш и показујеш, јербо је то ствар вере...Понављам:човек или верује или не верује. 

Ономе што верује немаш шта да објашњаваш, а неверницима ионако нема сврхе било шта 

казивати. Они ће у неком од доцнијих живота да разумеју ово о чему говоримо. 

Мени је у Небу речено да сви долазе до тих сазнања, само не у исто време. Једни, на прилику,у 

првом животу,неки у трећем, а многи у седмом..." 

Те ноћи, по повратку од Милојка, седео сам спрам свеће до у неко доба, утонувши у свог 

унутарњег човека. Кад сам пред зору пошао на спавање, имао сам осећај да ми је све јасно. Као 

да се Небо надамном отворило... 
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Живећемо као у рајским вртовима 

Ми још увек не можемо да видимо да нам је ово што нам се дешава на добро а не на зло. Јер ово је 

почетак великог спремања и чишћења душа затворених, после чега ћемо и ми и свет бити чистији. 

Сад многи од нас мисле да је ово као неко проклетство, као нека казна која је само нас задесила. 

И друге ће народе све ово ускоро да задеси, али ће сви после бити и чистији и бољи. 

Они који сада казују ружне речи о Србима, застидеће се још мало тих својих речи. Мира међу 

Србима и Хрватима још за неко време неће бити, али неће бити ни рата. А онда ће се неко чудо 

догодити. Наједном ће се појавити моћни миротворци са једне и са друге стране и, коначно ће 

завладати мир. Потом ћемо и једни и други живети у благостању. Нећемо живети заједно, али неће 

бити ни мржње међ нама. После овога, рата као да никада више неће бити. 

Грешка је што и једни и други траже помоћ од Запада. Европа нам не може помоћи, јер и сама има 

доста мука и невоља. И Србима и Хрватима помоћ ће доћи са Истока, али од различитих народа. 

Србија ће за оне који се управо сад рађају, бити веома богата и моћна кад ти одрасту. Земља 

српска ће у неко доба толико ојачати, и духовно и економски, да ће одасвуда, од другијех народа, 

долазити у Србију да јој се диве. многи од тијеx, за које сад мислимо да су наши непријатељи, 

биће тада наши пријатељи. 

Неки од Срба створиће нешто ново и велико што ће цео свет да слави. То уствари неће бити ново, 

само ће се чинити тако. То ће бити као нека енергија, која ће све у свету да преокрене. Тад ће 

наши научењаци и људи од књиге бити слављени свуда по свету. Многи ће из света долазити 

овамо да се лече од тешкијех болести и, овде ће многи наћи мира и уточишта. Србија ће бити као 

вртови рајски, тако да ћемо и ми Срби сами имати осећај као да живимо у некој новој земљи. 

У Београд ће долазити одасвуд мудраци које испрва нике неће сматрати мудрацима. Али, они ће 

бити истински мудраци, јер ће учинити да живот на Земљи буде као никад дотле. Уистину ће они 

објединити сва знања и све мудрости, тако да човек човеку више неће моћи да нашкоди. У ствари, 

моћи ће да нашкоде једино зли злима, док зли добрима ништа неће моћи, јер ће добри око себе 

имати као неку силу у виду стакленог звона, кроз шта неће моћи ништа да пробије. Људи ће 

путовати том силом брже од авиона, а ту силу ће примати из Срца Неба. Тадашњи људи неће бити 

везани за једно место као ми сада, већ свуда, боравити у исто време, а све по жељи властитој. 

Куће се неће градити од овог материјала, него од нечег што ће моћи да стане у путну торбу. 

Сва помагала ће користити неку нову енергију, за коју нико никоме неће ништа плаћати, јер ће 

свако добивати одозго. Нико никоме неће давати плату, пошто новац неће бити ни потребан, 

будући да ће свако сам долазити до онога што му је потребно. Неће бити ни војске, ни полиције, 

ни судова...ни свега овог што сада има, јер ће, како рекох, људи бити као нека светлосна бића. 

Биће овакви као и ми споља, а ипак другачији у суштини, као да су сама светлост небесна. Биће 

љубави, осећања, мисли, биће књига и нових знања, али нико никога неће моћи да омета, сем што 

ће зли страдавати од злих. На то се неће, како неки мисле још дуго чекати. 

Ево, они који се сад рађају, доживеће то у својим унуцима. Бог је тако одлучио. Хвала Господу 

Богу што нам је тај пут показао! Или ће тако бити, или нас неће бити. 
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После три године дружења, Милојко ми је открио нека своја јасновиђења са поднебесних и 

небесних путовања. И још ме је замолио, да га у јавности уопште не откривам, јер би га то само 

ометало. Обећао сам му, да ће тајна остати тајна. А Милојко Креманац нека буде његово пророчко 

име. 

О судбини Срба 

Једне ноћи за пуног Месеца лежао сам у соби испод широм отвореног прозора. На благом ветру 

сетно су шумеле тополе и сенке су лагано плесале на зиду. Био сам у стању ни сна ни будности. 

Тог дана сам копао кукуруз на јакој пригревици, па ми је, кад сам легао у постељу, испрва све 

титрало пред очима. Сваки ми дамар, сваки мишић бејаше утрнуо. Не знам да ли сам већ био 

тренуо, кадли наједном блесну снажна светлост, као кад муња сине, и скоро да поскочиш у 

постељи. Одмах потом нека ме сила диже и понесе кроз прозор у висине. Не могу рећи да сам 

осећао страх, али као да сам био збуњен оним што се збива. 

Тек пошто се мало прибрах, приметих да ме носе, два светлећа бића која су зрачила топлу 

плаветну светлост. Дизали смо се ка нечем јако светлећем што ми је испрва личило на лопту, а 

потом сам видео да је то светлеће на прилику као два лицем слепљена тањира. Незнам како смо 

улетели унутра, али сам одмах пред собом угледао бескрајан низ плоча са мноштвом светлећих 

дугмета. Као да никакве звукове ни шумове нисам чуо. Била је нека чудесна тишина која ми је 

испрва сметала, али је потом више нисам примећивао. Једно од тих светлосних бића које је и било 

и није било човек, доведе ме до једног места и наједном засветле неки велики екран. Занимљиво 

да сам ја, који сам по природи смушен и расејан, у трен могао да се усредсредим на ствари и 

појаве и да све то снимим и запамтим. Чудо једно како ми се намах отворило памћење за које 

дотле нисам ни знао. 

ВЕЛИКО СТРАДАЊЕ 

Биће од светлости није причало овако како ти ја причам - лице скоро да му нисам ни видео - већ 

је казивало некако као самом својом појавом. 

На екрану се указаше слике великог огња. Гореле су куће и обрушавале се, горели су људи и 

трчали избезумљени. Чули су се крици и вапаји, дизали се тмасти облаци дима; све је праштало и 

рушило се... 

"Овако ће још мало бити на земљи", казивало ми је оно биће од светлости. "Биће то велик рат 

између синова светлости и синова мрака. Синови мрака биће испрва тако моћни да ће се у једном 

тренутку чинити као да ће они да овладају светом. Но синовима светлости, иако малобројни, 

извојеваће победу. Истина, многи ће страдавати, много пустоши ће остати из тог великог рата, али 

после овог, знај, рата на овој планети више неће бити. Народ коме ти у овом животу припадаш 

јесте народ мученика, народ који често страдава. Али твој народ има доста помоћника међу нама у 

поднебесном и небесном свету. Помоћници српског народа међ нама чине све да се српско име 

сачува. Они су на себе примили грехе твог народа, али ће то морати да плате. Платиће тако што ће 

да се спусте за један или три ступња ниже у поднебесном свету. Јер, као што знаш, све има своју 

цену. 

Видиш почеће рат између твог народа и народа који је по крви најближи твом народу. Кажем 

најближи по крви, али не и по духу. По духу, ви сте тако далеко да је просто чудо што говорите 

истим језиком. У том рату као да неће бити победника, јербо ће губити једни и други. А онда ће на 
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твој народ ударити неки други народ, већи од овог. У тренутку кад буде најстрашније за твој 

народ, кад се буде чинило да вам нема помоћи ниоткуда, сићи ће на земљу неки од ових духова 

помоћника који ће својом силом заштитити народ коме сад припадаш. То ће непријатеље твог 

народа, али не заслугом твог народа, већ управо заслугом оних између нас који су у далекој 

прошлости припадали твом народу и који сада за њега себе жртвују. 

Твој народ је пуно грешио на многе године, тако да се у том греху удаљио од својих извора и од 

своје цркве у светлости. Спасење твог народа је у враћању цркви у светлости, у повратку живим 

знањима и живој вери. Народ је у твој у далекој прошлости славио живог Бога, а потом је тог истог 

Бога на крст разапео, поводећи се лажним учењима и лажним мудрацима. На земљи постоје многе 

цркве, али је мало цркава од светлости... 

У ЧЕМУ ЈЕ ГРЕШКА 

Тебе вероватно занима у чему је велики грех твог народа. Твој народ је кроз векове запостављао 

љубав према ближњем свом. Не кажем да су сви, али огромна већина свакако. Љубав према 

ближњему, према своме од свога, била је скоро посве ишчезла из свести и памћења твог народа. 

То је просто непојмљиво и за нас, али десило се тако. Ви сте увек имали и разумевања и љубави 

за даљње, али ретко или готово никада за ближње. Твој народ је спремна да притекне у невољи 

сваком страдалнику - и то је за похвалу - али је истовремено готово равнодушан за патње и 

страдање себе самог, за патње и страдања своје браће и сестара својих. Тако сте се временом 

удаљили од живог Бога и од цркве у светлости. Повратак изворима је у ствари враћање љубави 

према ближњему своме. Јер док други народи најчешће страдавају стога што претерано љубе себе 

саме, твој народ, ево, већ вековима, страдава управо зато што готово да нема љубави према самом 

себи, према ближњем своме од себе. Неко од ваших старих погрешно је истолковао Божанску 

љубав, па је онда цео народ кренуо погрешним путем. Стога сте много страдали у овом свету. Да 

сте имали више љубави према ближњем, данас би твој народ био један од највећих међ народима. 

Овако сте, гле,скоро најмањи, али ни сад није доцкан да се поправи оно што се да поправити. 

Поново, ево долази време изабраног народа, али ми о томе не одлучујемо. Који ће народ бити 

изабран, то је тајна за нас. Знамо само да ће изабран бити онај народ који самог себе буде 

најбоље прочистио. Јер бити изабран, то је велики задатак и претешко бреме. Неки могу, неки не 

могу..." 

Потом је изнова блеснула снажна светлост; имао сам осећај да се све расплињује и растапа у том 

блеску. Нека сила ме је из висине кроз прозор поново вратила у постељу. Опипао сам своје тело. 

Било је хладно, да сам се скоро тресао од студени. Понад модрих крошања топола пловио је велик 

и жут месец. У даљини су цвилели и завијали сеоски пси, а негде у близини закукурикали су 

петлови. 

Виђење небесног света 

Било је то негде уз жетву жита. Како те ноћи од спарине нисам могао да спавам у кући, изнео сам 

поњаву под липу и легао наузнак у одећи. Кроз модру су крошњу благо трепериле звезде и, тек 

понегде, у трави, светлуцали свици. Онда сам чуо потмулу тутњаву, као кад грми из дубине. 

Земља је почела да се тресе, али некако чудно, као да се пропиње. Тих дана су били учестали 

земљотреси овде у Банату. Пси су стали да завијају, да цвиле, певци да кукуричу, краве да мучу, а 

народ је истрчавао из кућа. Ја сам све време мирно лежао. Након пола сата све је поново 

утихнуло. И даље сам зурио у звездано небо, опхрван лаганим дремежом. У ствари, било је то неко 
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чудно стање, као да сам у исто време био будан и у сну. Као да је јава сан, а сан-јава. Не, то не 

умем овим речима да опишем... Био сам скоро као обамро, као да сам утрнуо...Имао сам свест о 

свему, само што је та свест била изван мене... 

ДВА МИЛА БИЋА 

Пролазио сам испод дугачког слапа, али то је био пролаз обасјан чудесном светлошћу дугиних 

боја...Потом сам се нашао на неким предивним рудинама, прелепих цветова умилних мириса, са 

прекрасним дрветима, а одасвуд је допирала некаква божанска свирка...Толико је била снажна та 

милина и дивота да ми је просто дошло да се расплачем од неке радости... 

У тај трен одекуд се преда мном створише два бића од светлости. Али чудо једно! Та два светлосна 

бића, мушко и женско, као да су били једно биће. Толико су наличили једно другом, као да су 

близанци. Све исто: боја косе, боја очију, црте лица, стас, ход...само што једно има дивну смеђу 

браду. Да није браде, ја бих помислио да се само једно биће појављује у некаквом огледалу. Да, 

чак им је и одећа била скоро иста... 

Видевши ме онако збуњена благо ме помиловаше по глави, иако нисам видео да пружају руке ка 

мени. Миловали су ме као самом намером својом. Онда ми рекоше, а да при том опет нису 

отварали уста, да у њиховом свету све бива намера, све полази из намере. И ово морам да 

појасним: ја заиста не знам кад сам са којим бићем светлосним у ком тренутку разговарао. Као да 

су ми истовремено обоје казивали... Не, час ми се чинило да казује једно, час да казује друго, и 

час,опет, да обоје и осећају, и мисле, и казују исто...Ни сад не знам да ли су они једно биће или су 

то два бића од светлости. 

Говорили су, а ја сам их посве разумевао, и били су ми некако мили...Ништа ми тако мило није у 

овом свету, као њих двоје што су. Испрва су казивали о свом свету. Рекоше да је њихов свет скуп 

свеколиких љубави, да свако од нас у земаљском животу учествује кроз многа рађања у стварању 

тог света. Кажу да ми сами тај свет стварамо, да смо га стварали и да ћемо га стварати. Али тај 

свет, који бих ја назвао небесним, није једнак за све, већ га свако од нас види спрам себе. 

По одласку из земаљског живота, свако од нас иде у оне пределе тог небесног света које је сам 

стварао током земаљског живота. На прилику, ако је човек у земаљском животу био испуњен 

љубављу, лепим осећањима и племенитим делима, он ће по одласку, ући оне пределе који и по 

боји, и по звуку, а и по свему другом, одговарају тим његовим стањима душевним и духовним. 

Опет, ако је човек био мрзовољан, пакостан и ако није чинио рђава дела, ако је мучио ближње и 

убијао, он ће, након земаљске смрти, ући у пределе без боја и светлости...Ту ће се срести са 

својим стањима и намерама, преточеним у слике, из земаљског живота... 

Онда су ми причали о простирању и величини тог небесног света. Рекоше ми да тај свет и нешто 

најмање а и највеће у исти мах. Најмање, тако да може стати у свако, и најмање живо биће - 

рецимо у пчелу. И највеће, тако да обухвата сва бића и све светове, сва сунца и васколико 

звездано небо. Како то отпрве нисам могао да схватим, објаснише ми да њихов небесни свет - а то 

је и наш свет - има дванаест димензија, па је отуда и најмањи и највећи, будући да се простирање 

и величина условљава димензијама самог небесног света, а да потом димензије света долазе у 

саобразност са димензијама душе сваког од нас понаособ, сваког живог бића... 

СВАКО РАТУЈЕ СА СОБОМ 
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Причали су ми потом о томе што код нас овде дешава и што ће се дешавати. Казивали су ми о 

ратовима који се воде, о страдањима, али ми рекоше да је све то са сврхом, да су и сами ти ратови 

наша хтења, наше намере... Нико не губи и нико не добија рат, већ је то чишћење. Једни одлазе 

овамо, други онамо; једни ће се поново вратити, а други се не враћају јер је истекло њихово 

земаљско време... 

Тад их упитах за пакао и хтедох да знам где се налази, на којој страни. Разумевши моје незнање, 

објаснише ми да је овај небесни свет у ствари и рај и пакао, само за једне ово за друге оно. Свако 

га види на свој начин, поновише ми... 

Ратови се воде из страха, из осећања угрожености...Али и страх и угроженост су опсена, варка, 

обмана...Један народ, рецимо, уобрази да је угрожен од другог или других народа и крене у рат да 

би заштитио, спасао себе. Ваистину, тај народ није истински угрожен споља, већ тако само мисли. 

Ако је однекуд угрожен, онда је понајвише угрожен изнутра. Ни један народ није угрожен споља, 

сваки је народ угрожен изнутра, из себе самог. Тако бива и са појединцима. Нико никог не напада, 

свако је у завади, у сукобу са самим собом. Свако води рат са властитим негативом...Ево, твој 

народ је у рату са властитим негативом, са сенком својом...Нити је твој народ угрожен од оног 

другог народа, нити је онај други народ угрожен од твог народа, већ су оба та народа у сукобу, у 

рату са самим собом... 

Кад би та два народа, у ствари кад би појединци тих двају народа, променили своја мишљења и 

осећања, своје речи и дела, тада би се и сами ти народи у суштини својој променили. Јер, народи 

су без суштих појединаца обична причина. Ако нема појединаца и личности, онда нема ни народа. 

Народ је само скуп, по нечему сродних, појединачних енергија, као што је и човечанство, опет 

некакав скуп енергија мноштва различитих народа и појединаца, и тако у бескрај... 

Отуда ми у небесном свету не можемо да разумемо величање народа, нације властите, будући да 

је то извор многих зала у земаљском свету. Од осећања угрожености, рекоше ми, највише болују 

тзв. ратнички народи. У ствари, ратнички дух једног народа у сразмери је са осећањем 

угрожености, односно, то је последица колективног негативног осећања. 

ЦРКВЕ У СВЕТЛОСТИ 

Бића од светлости су се просто чудила како човек, али и човечанство, после толико хиљада 

година, још не може да схвати да се све решава на вишим равнима, у равни чистог духа, на 

поднебесном плану. Свако од нас, па и васколики народи, може да промени властиту судбину. 

Ваља се само усаобразити са вољом виших бића од светлости. Тако се мржња може преокренути у 

љубав, зло у добро, а онда ће се и све друго посве преиначити... 

Даље сам чуо да је глобална духовност у овом времену веома опала, да су се многе цркве сасвим 

удаљиле од својих изворних учења, да су многи свети храмови постали пећине разбојничке, да је 

светом завладало безбожништво. Рекоше да и у црквама Господњим има доста оних који богохуле, 

који народе воде путем пропасти и зла. Зато ће ове садање цркве, које су одавно потавниле, 

заувек нестати, а јавиће се нове, цркве у светлости. Неки од оних које је садашња црква Господња 

одбацила и проклела, ући ће чисти у небесни свет, док ће многи представници те исте цркве, па 

чак и њезини светитељи, морати изнова да се роде, како би дошли до праве истине о поднебесном 

и небесном свету. 
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Твој народ ће, рекоше ми, у овом времену доста страдавати, зато што ће се повести за лажним 

спаситељима и избавитељима, али ово је уједно и велико чишћење, и твог и других народа. За 

сваки народ најопаснији су управо они који причају о његовој угрожености, који воде народе у 

ратове. То су чисто земаљски духови, који немају увида у поредак небесног света. 

ОСТАЋЕ МРЖЊА 

Питао сам их кад ће се и како окончати рат између Срба и Хрвата, нешто ми рекоше да се тајна 

крије у броју девет, што је коначан збир свих дана рата. Али, додадоше, страшније ће бити оно 

врме после рата. Тада неће бити пуцања и убијања на физичком плану, али ће од силног набоја 

мржње многи, и на једној и на другој страни, умирати од тешкијех болести. 

Мржња између ових двеју народа биће толико велика да ће је само мањина издржати. Свет неће 

видети такве мржње, а то је управо оно најстрашније. Од силне мржње чак ће се многи и телесно 

изменити, просто поружњети. На крају, у неко доба, нестаће мржње између ових народа сада 

зараћених, кад се две ваше цркве садашње споје у једну цркву, али ће то тада бити посве нова 

црква у светлости. Тада ће ваши народи ваистину схватити да су једно братство и да их је 

властито зло било готово преполовило... 

Након овога, и сами опхрваним тугом, два светлосна бића што су једно, испратише ме до оног 

истог слапа дугиних боја и, уз благ смешак, дадоше ми знак да прођем испод водопада... 

Кад сам се пренуо, осетио сам студен читавим телом и, готово да нисам могао мицати удовима. 

Нада мном је шумела крошња липе. Кроз грање сам видео тек понеку трептаву звезду, а на истоку 

се руменило небо... 

Дворана огледала вечности 

Овде морам рећи да је мој улазак у Небесни свет сваки пут бивао другачији; свагда на другом 

месту. После сам сазнао од бића светлоснијех да између овог земаљског и Небесног света постоје 

хиљаде и хиљаде пролаза, а ти пролази су као некаква гротла од светлости дугиних боја. 

Овако је било. Те јесење ноћи, пред бербу кукуруза, рано сам пошао на починак. Цвокотао сам 

јербо је тог васцелог дана лила ледена киша. Што наши горштаци веле, киша сипуља. Имао сам 

осећај да ме студен до костију прожима. Увукао сам се под поњаве, скрстио руке понад пупка и 

загледао се у трачак светлости на таваници. Нешто ми је куцкало у слепаочницама, зујало у 

ушима, стезало ме у прсима... као да ме некакав див млатну великим маљем по челу...Одједном 

сам се обрео на дну дубоког бунара. Високо нада мном светлео је отвор. Нека ме је сила, сила 

попут вихора, захватила и понела ка отвору. Кад сам пролетео кроз отвор, запљуснула ме је 

светлост тако умилних боја... 

НЕБЕСНИ ДВОРАЦ 

Преда мном су били предивни предели, као да сам негде у Шумадији, али с пролећа, кад је 

највише цвећа по рудинама. Само што су ти предели били још лепши и некако јаснији, блештећи, 

као умивени. Небо је било ведро, прозрачно, без иједног облачка. Све се купало у предивној 

светлости, иако сунце нигде на небу нисам видео. 

Тада сам наједном, на пропланку упремасе, угледао прекрасан дворац, сав од разнобојног 

стакла...Нешто ме је вукло ка том дворцу, просто ме је носило. 
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Око њега било је девет прстенова живе ограде, и девет капија, девет пролаза, али не у истој 

линији, већ као оно у лавиринту што се у новинама појављује. Као кад би, на прилику, узео девет 

прстенова пресечених, све већи од већег, и ставио их један у други - слично круговима у води - 

тако да онај прорез вазда буде негде другде, лево или десно...Даклем, кад сам се примакао, ти 

прстенови живе ограде завртели су се изненада и све капије су се нашле у истој линији; и ја 

прођох кроз њих. 

Простор између последњег прстена, најунутарњијег, и самог дворца био је прекривен неком меком 

травом... Да, била је трава, али не зелене, већ као румене боје...Кад сам се посве примакао оном 

здању што је предивно блештавило, приметио сам, док су се саме од себе отварале двери, да је 

овде, у овом свету, све живо. Не умем да објасним...али ограда је била жива, травњак жив, а и сам 

дворац је као живо биће, као организам живи... 

ПРОШЛОСТ И БУДУЋНОСТ У САДАШЊОСТИ 

Још тиме зачуђен и збуњен, наједном се обретох у прелепој дворани...Прво што сам осетио - 

понављам: осетио, јер још нисам видео - јесте да дворана има сунце. Као да је васцели свод сунце 

само. Потом сам у средишту дворане угледао нешто најлепше...предивно биће од светлости. У том 

часу осетио сам још нешто (ово: осетио сам наглашавам, јер се у Небесном свету све осећа, скоро 

и да је само мишљење осећај, осећање): биће од светлости у центру дворане као да је зрачило 

светлост из себе и бацало је на свод...У ствари овако...можда и не умем то да опишем...Јер сам 

испрва имао осећај да је сунце горе, да је свод сунце...Но, убрзо потом, осетио сам, да та светлост, 

коју осећам озго са свода, извире из бића светлости. Просто речено, свод је као огледало... 

Дакле, то биће од светлости било је мушко и женско. Кад сам га погледао, у први мах био је 

красан мушкарац, а само што тренух очима, то више није био мушкарац, већ прелепа жена...И 

тако се вазда смењивало, и мењало, при сваком тренућу. Питао сам се где сам то ја? И само што је 

то питање прострујало мноме, добих одговор: ти си у Дворани огледала вечности. Како сам тада 

први пут чуо (понављам: све су то осећања) за Дворану огледала вечности, онако збуњеног, биће 

од светлости - жена озари ме својом енергијом, и као да ми скиде неку паучину са чула; наједном 

ми је све бивало јасније, умах сам тако лако, без напрезања, почео да осећам и разумевам 

ствари... 

У том часу сам осетио - видео мноштво огледала све једно наспрам другог, све једно у другом, све 

једно кроз друго...Видео сам некога другог, све једно у другом, све једно кроз друго...Видео сам 

неког у даљини, али сам истог трена осетио да сам то ја...Имао сам мноштво ликова, мање или 

више сличних, негде посве различитих, али сви су ти моји ликови били некако у једној линији. У 

трену сам се препознао, и не само препознао, већ сам све те своје ликове, све своје животе живео 

у том трену. И то тако истински, снажно, болно и радосно у исти мах... Још нешто, што је веома 

важно! Ја сам гледао себе скроз - наскроз. Ево овако. Ми себе у земаљском свету никада у 

потпуности не видимо. У ствари, не можемо да видимо своје лице - сем ако стојимо пред огледалом 

- не можемо да видимо потиљак, леђа...Тамо се све то види истовремено, као да имамо на стотине 

очију. И још нешто. Огледала у Небесном свету нису исто што и огледала у земаљском. У огледалу 

земаљског света лево је десно, а десно је лево; док је у небеском огледалу лево - лево, а десно - 

десно. 

ЖИЖА ЖИВОТА 
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Следећи осећај био је овакав. То јесу огледала, али огледала - телевизори...Као да сте у дворани 

где има стотине стотине телевизора, и сви ти телевизори дају у нечему исте слике, али и по свему 

различне. Како? Овако. Ви гледате рођење једног човека, али у исти мах, на другом телевизору, 

ви можете видети смрт тог истог човека. Рече ми се, и осетих, да се негде, као у жижи огледала 

вечности, у једној тачки скупља све, и прошлост и будућност...У ствари, у тој дворани нема ни 

прошлости ни будућности...То је само дешавање, само осећање, у овом трену. Да све је у овом 

трену, све је садашњост. Оно што је наземљи триста година у прошлости, то се горе управо 

дешава, види и осећа. Или, опет оно што ће се на земљи појавити кроз сто или двеста година, то 

се у оној дворани већ види и осећа... 

СВЕ ЈЕ ЉУБАВ 

Још сам сазнао да осећање произлази из љубави, да је све љубав, односно да се види и осећа 

само оно, само онај, према чему, или коме, осећамо љубав. Значи, да бисмо видели и осетили 

некога или нешто, морамо имати љубави према томе. Доцније ми би појашњено, у осећањима, да 

Дворана огледала вечности није центар, попут оних у научно - фантастичним филмовима, центар 

из гојег се управља човечанством. Овде се, рецимо, ничији интимни живот не разоткрива - то је 

просто немогуће. Зашто? Зато што у ту дворану, прво, не улазе они који желе да завире у туђе 

тајне - већ само у властите - и друго, ако би неко чак и пожелео, огледала би се намах замаглила. 

Просто речено, улазница за Дворану огледала вечности јесте чиста небесна љубав. А онај ко носи, 

и живи, чисту небесну љубав, тај и не помишља да разоткрива туђи живот. С тим смо начисто, 

јербо је то закон. 

Ако бих ја вама сада - не дао Бог! - почео, на прилику, да разоткривам нечији интимни живот, ја 

бих на по речи занемео, јербо би ми се све што сам видео горе у трен избрисало. Значи, све ово 

што сам испричао било би као писање по води. И још нешто. Ако бих казивао оно што није за 

казивање, то би био исти грех као да сам - не дај Боже! - убио човека. 

Видео сам...осетио и оно што ће ускоро бити видљиво и у земаљском свету...Оно што се тиче 

српског народа, а и другијех народа. Само, не бих ја сада о томе...Нешто смем да речем, а нешто 

не смем, јербо су горе сви народи као једно биће; и судбину једног народа деле сви други народи. 

Не може једном народу бити лепо, а другом ружно, једном добро, а другом зло;него је свима 

подједнако. То ја нисам видео на својим предходним небесним путовањима, вероватно стога што 

се онда нисам био узнео тако високо. Рецимо, у поднебесном свету ја сам у виђењима био ближе 

земаљском гледању, гледању земаљског човека, док је у Дворани огледала вечности нешто посве 

друго. Тамо, на прилику, не постоје пријатељи и непријатељи, своји и туђини, свој и туђ народ...Ту 

је, као што рекох, све само љубав; ту је све своје, све наше, све ми сами. Другчије и не може бити. 

Јербо је то сам Господ...Љубав, вечна и бескрајна. То сам ја осетио горе, а знам овде. Кажем:оно 

што се овде зна, то се горе и осећа. 

На повратку, поново сам пропао кроз онај дубок бунар. Скоро да сам осетио пљусак воде, а воде 

није било. Пробудио сам се покрај постеље, на поду. Био сам мокар од зноја, али сам се лепо 

осећао, као да сам изнутра окупан, као да сам душу своју окупао. Тако некако...Низ прозорска 

окна лила је јесења киша. Ветар је завијао понад поља, а сенке грана њихале су се по таваници. 

Улична светиљка, пред нашом кућом, треперила је на ветру. Преко маглом обавијених градина 

допирао је изнемогао и тужан лавеж паса. На тренутак, нисам више знао да ли сам у овом или 

оном свету, или сам у оба света истовремено... 
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Од пролећа биће боље 

То није био сан, а није ни чисто виђење, него чувење и виђење. Да, баш чувење и виђење, јербо 

сам углавном слушао, а скоро да сам једва ишта видео. Као да сам био у тами, али тама бејаше 

преливена топлим различним бојама. Зацело није било небесно путовање. Поднебесно - можда! 

Тих дана сам некако био опхрван тугом. Не због себе, већ због ближњих. Сви су некако били 

сетни, невесели...Браћа на ратишту, сестре и снахе уплакане, деца збуњена...Излазио сам у поље, 

по киши и ветру, и тамо налазио уточиште. Говорио сам: све је у Божјој власти; живећемо што нам 

је суђено. Јербо и то сам чуо на својим путовањима у оне светове: судбина се набоље мења када 

се ваљано живи и проживи. 

Даклем, те кишовите ноћи почетком новембра имао сам јасно чувење и јасновиђење...То није био 

сан ни будно стање, но некако као кад је човек, на прилику, пјан...Неко је казивао као из даљине, 

а ја то снимао унутра у себи. Глас није био ни мушки, ни женски...већ просто онако - глас... 

САКРИВЕНО ЗНАЊЕ 

Многе сушаствене ствари српског народа, биће скоро посве решене и разрешене, пре но што 

процветају воћке. Још неко време, иза тога, биће спора и сукоба, али ће нам кренути на боље. 

Тада ће се поћи новим путевима, мада ће се и даље лутати и трагати за нечим... 

Биће неких немира на југу и северу, али ће се све то брзо умирити. Са истока нема опасности, бар 

за неко време... 

Српске земље биће веома богате, али то богатство биће стечено умним и мудрим душама. Појавиће 

се неки мудри Срби однекуда, за које нико није чуо, и они ће својим знањем и мудрошћу својом 

помоћи народу српском. Ти мудри од рода српског објединиће знање једног Србина, који је живео 

негда у једној далекој земљи. Тај мудри Србин био је створио нешто чудесно, чега су се били 

уплашили људи око њега. У ствари, нису се ни уплашили од тога, него су се забринули за своје 

богатство. Дакле, неки зли а моћни људи оног времена просто су прогонили тог мудрог Србина. 

Они су покрали његове књиге, његове тајне, и сакрили их иза седам брава. Ни дан - дањи их не 

показују. Јербо, кад би се то обелоданило, свет би овај био као вртови рајски...Али, видиш, једна 

заједница Срба - чији је број тајна - доћи ће некако до тих књига и тих сочиненија оног умног 

Србина и све ће криомице радити на добро свог народа. Али ће то доцније бити и на добро других 

народа. За тијем знањима што се налазе у књигама мудрог Србина тренутно трага седам великих и 

богатих земаља; али њихови научењаци још не знају да се та знања налазе управо у тијем 

књигама. Ова множина тајанствених и учених Срба претећи ће у томе научењаке из ових седам 

земаља. После тога, свет се неће више тровати овим димовима и гасовима, јербо ће се све ове 

фабрике затворити; нафта се више неће вадитит, пошто ће бити нове направе и нове машине које 

неће нафту и бензин трошити. 

НОВА ЕНЕРГИЈА 

У свакој кући биће по једна чудна направа - коју можеш у торбу да ставиш - преко које ће се 

примати енергија из васељене. Та енергија ће се користити и за осветлење, и за грејање, али и за 

покретање машина свих врста. Многе сад богате земље биће тад сиромашне, а опет неке сад 

сиромашне биће у то доба веома богате. Али ће у то доба најбогатије бити оне земље које буду 
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имале највише мудрих људи. Тада се неће радити као ово сада, већ ће то бити као умни, духовни 

рад... 

Кад буду стасавали унуци оних који се сада рађају, Срба ће бити око педесет милиона. Српске ће 

земље излазити на три мора, али Срби тада неће ратовати...После овог рата, даклем, Срби нигда 

више неће ратовати, него ће се све решавати преко учених и мудрих. У трећем поколењу од сада, 

на престолу српском, биће човек од књиге, који ће око себе окупити седамдесет и седам мудраца; 

они ће бити његови саветници; и он без њих неће ништа чињети. 

У то доба, значи у доба унука оних што се сад рађају, српски ће се језик говорити и у далеким, 

земљама. Многи ће се трудити да науче наш језик, јербо ће на нашем језику бити најлепше и 

најмудрије књиге. На свету тада неће бити ратова, пошто ће тада добри и мудри бдети над 

васцелим светом. 

Биће мудраца који ће знати погледом својим да истопе све те опасне направе. На прилику, моћи ће 

из даљине да униште, да у ништа претворе, тенк или авион, или пак атомску бомбу...Ваистину, ти 

мудраци ће знати многе тајне: да видљиво преиначе у невидљиво, и невидљиво у видљиво... 

На планету ће стићи као Божанска милост, као љубав Божја. Деца ће се рађати у љубави, све ће 

се чињети и радити са љубављу, човек ће човеку слати љубав. То ће бити као Царство Божје на 

земљи. Тада ће се рађати поколења која неће ни знати да су се негде водили ратови. Тадашњи 

људи, који ће бити више духовна бића, скоро да ће се стидети нас, својих предака. Неће им бити 

јасно зашто смо се ми данашњи клали и убијали између се... 

У НЕБУ НЕМА ПАТЊЕ 

Ово што ћу сад рећи, први пут казујем...Ваља правити разлику између поднебесних и небесних 

путовања, мада то неки не могу да схвате, јербо им се чини да је то свеједно. На својим небесним 

путовањима ја сам улазио у само суштаство онога што је било, што јесте и што ће бити. Овако бих 

могао да речем : у Небу нема туге и патње; у Небу је чиста љубав. Ту се дају на виђење општа 

стања и опште слике, док је у Поднебесју све то некако другојачије. Али, не свагда, и не у свему. 

Додуше, има ту и нечег сличног, скоро истоветног, нечег заједничког у односу на неке ствари. То 

је мени јасно, али не умем другима да објасним...На поднебесним путовањима ја сам, на прилику, 

ближе овоземаљском, свагдањем животу и живљењу. Тада ми се покаже све што ће бити данас, 

сутра, прекосутра...Оно што се тиче мене, ближњих мојих, народа мојега, али и других народа. у 

небу се сагледава вечноост и бескрај...Ту су слике овог и других светова, слике ове планете али и 

других планета, других сунаца...Но, негда се поднебесна и небесна виђења скоро допуњавају и 

прожимају, пролазе једно кроз друго, исходе једно из другог, тако да ја понекад не знам шта је 

шта, што је од чега, шта од којега... 

На тадашњем поднебесном путовању видео сам и чуо оно што ће се десити сутра, или оно што ће 

збити кроз десет или педесет година... Даклем, рекао сам већ о ономе што ће се дешавати у добу 

кад буду стасавали унуци оних који се сада рађају, а сад ћу нешто о ономе што ће се нама 

догађати....за годину, за пет година... 

ИСТОЧНА УНИЈА 

У години која ће управо наступити биће великих промена и преокрета, поготову овде у нас, међ 

нама...Ускоро ће се примирити рат између Срба и Хрвата, али још неко врме неће бити ваљаног 
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мира. Јербо и једни и други неће веровати једни другима. Вазда ће нешто сумњати и зазирати 

једни од других. То ће бити највећа невоља. Долазиће господа са Запада, али ни они неће моћи да 

их измире. Многи од оних што долазе из света само ће се претварати да су наши пријатељи, а у 

суштини ће гледати неку своју рачуницу. Да би дошло до ваљаног мира, мораће и Срби и Хрвати и 

да се одрекну нечег свога, нечег што може бити и овако и онако, а у суштини није ни једно ни 

друго... 

Срби ће тражити помоћ од Европе, од Запада, но помоћ им неће отуд стићи. Неће ни Хрватима, већ 

ће се само улудо надати. У ствари, Хрвати ће добити нешто од Запада на име помоћи, ама ће им то 

бити горко и чемерно, тако да ће се вероватно и покајати због тога. 

За годину дана, а можда и за неколико месеци, неки српски мудраци учиниће нешто значајно у 

заједници са руским мудрацима. Створиће канда нешто што ће задивити свет. Људи ће из васцелог 

света долазити код наших мудраца да се лече...Речено ми је да у неко доба неће бити међа мед 

православним народима, па ће се покупити и објединити песници, звездознанци и други 

научењаци и људи од књиге, те да ће то бити нешто велико и моћно... 

Европа ће се ујединити, али не на прави начин. Наиме, то ће бити уједињење богаташа, а од њих 

ће доцније и потећи много зла. Казано ми је да ми нећемо бити у Европи онако како мислимо. Ми 

ћемо због тога испрва туговати, но ћемо касније видети да је боље што нисмо са њима...Обновиће 

се Цариград, рекоше ми Нови Цариград...Ми, Руси и још неки на Истоку. Биће то као источно 

царство, али без међа... 

Неће бити добро онима који се на Западу удружују, па ће неки убрзо потражити помоћ од нас. 

Европа ће се, како рекох, удружити без душе. Њихово царство неће бити духовно јако и зато ће се 

неки од њих окренути нама, јербо ће у нас чудеса да се дешавају. Неки ће из срца Европе 

покушати нешто да нам нашкоде, али ће се то умах против њих окренути. Ми ћемо тада остати 

мирни... 

 

 

ПОМИРЕЊЕ СРБА И ХРВАТА 

У години која долази биће доста преокрета и изненађења...Наши непријатељи ће се између се 

посвадити и тако ослабити. И у самом српском народу биће преокрета и промена. Неће сви Срби 

живети заједно, али неће ни одвојено. Српски мудраци ће се тако међ собом договорити. И онда ће 

сви Срби видети да је тако боље. У времену што долази, српски ће народ више слушати оне Србе 

од књиге и знања, него ли српске галамџије и ратоборце, као досад. Неки од ових Срба што су сад 

у првим редовима, у неко доба ће сасвим избледети. Тако ће се збити и међ Хрватима, само у њих 

ипак другачије. И на једној и на другој страни биће више и више оних који су против рата. На 

крају, после неког времена, и Срби ће се и хрвати стидети због ове погибељи. У ствари, неће се 

стидети ови данашњи Срби и Хрвати, већ унуци њихови. Унуци данашњих срба и Хрвата још више 

ће се женити и удавати између се. Биће ваистину толико мешовитих бракова да се, у неко доба, 

неће више правити никаква разлика између ових двају народа. 

Рекоше ми, биће то као један народ. Мени је још казано горе да ће ти мешовити бракови будућих 

Срба и Хрвата бити неко искупљење и очишћење, као судбинска последица овог данашњег 

лудила. Јербо су се толико тровале душе ових двају народа у ратовима између се да једино тако 
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могу да се искупе Срби и Хрвати, да би могли унићи у Небо, ако се буду женили и удавали између 

себе. То ће многим данашњим Хрватима и Србима изледати као сумануто, скоро немогуће, али 

горе, у Небу, ствари стоје посве другојачије. Горе ми је речено да не постоји други начин да се 

искупе за злочине. Још ми је казано да су многи Хрвати, који су у прошлом рату клали и убијали 

Србе, у овом животу рођени као Срби како би могли да искусе српску патњу. И опет, они Срби који 

су некад мучили и убијали Хрвате, сад су рођени као Хрвати, да би и сами осетили патњу 

хрватску. 

Али, рекоше ми бића од светлости да се то, скоро одједном, може учинити тако ако се буду женили 

и удавали између се...А поготову ће то бити као један народ, кад се и једни и други буду вратили 

Цркви у светлости, живој вери у живог Бога... 

НЕМА СТРАШНОГ СУДА 

Још сам видео горе да ће неки мудри Срби и Руси да врате жива јеванђеља у нову Цркву од 

светлости. Јербо су негда давно неки из Цркве Господње, на саборима својим, избацили из светих 

књига оне мудре речи које управо казују о животу у Небу. Та јеванђеља, каква ваистину јесу, 

имају - али се још скривају - неки од мудрих Срба и Руса. Те свете књиге они чувају иза седам 

печата и седам брава, али већ долази време када ће се све то обелоданити. Тада ће нови мудраци 

ући у Цркву, и створиће нову Цркву у светлости. Онда ће од двеју цркава Господњих постати једна 

Црква од светлости, у којој ће се казивати само праве истине о Господу Богу, али и о нама самима. 

Срби ће са Русима први да обелодане те свете књиге какве ваистину јесу, и први ће обновити 

цркве своје. Али то обновљење биће изнутра, у Господу Богу, онако како је одувек и требало да 

буде. И тада ће овај свет бити као вртови рајски, јербо су вртови рајски овде негде и били. Још ми 

горе би речено да Страшни суд није оно што се мисли на земљи, како је то у земаљским језицима 

тумачено. Биће од светлости рекоше ми да нема Страшног суда, да га не може бити, јербо је 

Господ бескрајно благост, бескрајна милост и бескрајна љубав. Кажу, постоји само Благи суд, а то 

је доба кад се душе вазда изнова преиспитују према заслугама, кад се, да речем, врши одабир 

душа, па се једна шаље у више а једна у ниже светове, али све по неком задатку. Неке желе да се 

поново врате на земљу, како би се очистиле или стекле нове заслуге, или просто стога што је 

њихов задатак такав да се једино на земљи може ваљано обавити. Господ осећа бескрајну љубав 

према сваком живом створу и стало му је да се живо спасе, јербо је Господ Бог љубави, Бог добра, 

Бог милости, та како би онда Он могао бити Страшни судија, када је то у супротности са Његовим 

суштаством и надсуштаством! 

НЕБЕСКИ ЈЕЗИК 

Наш земаљски говор је, просто речено, ништа у поређењу са говором у Небу. Зато ја, ево, док 

диваним о ономе што сам видео и чуо горе, напросто замуцкујем, као да ми је овај земаљски 

српски језик - Боже ми прости! - туђ, те просто не умем да нађем ваљане речи...Горе је нешто 

сасвим друго. У Небу је неки други српски језик. У ствари, ја нисам баш сигуран да ли сам са 

бићима светлоснијем разговарао на српском, или на неком другом језику, или напросто, 

разговарао онако од себе... мислима, осећањима, целим својим бићем. 

Мени је горе речено да Страшни суд и пако није оно како ми толкујемо и схватамо док смо овде на 

земљи. То је, како сам ја разумео наша свест, жива слика наше свести, слика нас самих. Али опет, 

није ни тако...Горе се све другојачије и толкује и прима. Чудо једно како је овај говор земаљски 

сиромашан и прост у поређењу са небесним говором...Онај говор је као жив; као да небесна реч 
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има и боју, и мирис, и укус, као да се храни, као да ти даје снагу, живот, као да ти отвара нешто 

на темену... 

Ово желим да речем стога што оно виђено у Небу и бива и не бива тако како сам испричао. Јербо, 

то може да буде и овако и онако; а да ли ће бити овако или онако, то ,такође, зависи и од наших 

намера, наших жеља, осећања, мишљења...Али, ја горе све разумем; горе ми све бива јасно као да 

се бавим и науком и уметношћу. Ја горе, просто речено, све однекуд знам. 

Док ми диване светлосна бића, ја их и у свему разумем. Ја сам један Милојко овде, а други 

Милојко бивам у Небу...Не, није баш тако. Исти сам, а опет различит. У ствари, ја сам споља исти, 

и овде и горе, али сам различит изнутра. То је управо оно што мишљах да речем : различит 

изнутра. 

Отуда ја своја виђења и чувења у Небу не казујем људима, јербо ми је јасно да ме неће разумети 

можда један од триста, можда један од хиљаде...То је просто чудо, а чудо вавек остаје - чудо! 

У пределима красоте 

Ми не можемо да појмимо, како је у Небу све другојачије него ли на земљи. То је просто чудно, да 

се горе појављују и виде ствари посве друкчијима...На прилику, ми у земаљском свету видимо 

дрво, али га само видимо и скоро ништа више. У небеском свету ми то дрво осећамо; следимо 

његова осећања, његове мисли...видимо га некако изнутра...И иначе, све горе сагледавамо 

изнутра. Тешко је објаснити, да у небесном свету не постоји разлика између унутарњег и спољног. 

Стварање лепих мисли 

Најдивније је управо то - о томе сам већ говорио, а сад желим да појасним - што горе постоји 

красно сагласје између свега оног што се у овом земаљском свету, тако да речем, супротности. 

Даклем, сагласје између унутарњег и спољног мисли и осећања, лепог и ружног...Да, кад већ 

поменух лепо и ружно, морам да нагласим и то да у Небу нисам видео ништа ружно. У Небу је све 

лепо. Лепо је чак и кад се ништа не ради. Ја испрва нисам могао да појмим како се то може радити 

кад се ништа не ради, а онда су ми објаснили да се у земаљском свету, на прилику, шетња или 

седење сматра нерадом. У Небу сам видео и појмио да има оних који седењем раде, опет има оних 

који шетајући раде...Сви раде. Доцније сам разумео, па ме више не збуњује. 

Она светлосна бића која седе  - ми бисмо овде рекли да они ништа не раде - раде тако што 

стварају, на прилику, лепа осећања, лепе мисли...Онда су ми објаснили да је љубав, чиста љубав, 

највећи, највиши рад...И сад, која заблуда у земаљском свету, која предрасуда! Узмимо, на 

прилику, сањара што седи негде покрај реке и зури у вечерње небо...Шта он чини? Он ствара 

дивне слике, дивна осећања, дивне мисли...он прочишћава овај свет. И шта бива? Људи таквог 

прогласе за нерадника, за љењивца. На другој страни, имамо оног који вазда нешто ради, али 

ради у грчу и тескоби. Шта он чини? Он производи лоша осећања, лоше мисли...он загађује, трује 

овај свет. И шта бива? Људи таквог проглашавају за врлог радника, хвале га, величају! Ето, тако 

се ствари гледају у овом земаљском свету. И то је управо, највеће зло. 

Још ми је речено, некако тако, као да је овај земаљски свет изокренута пројекција небесног света. 

Јербо, у то сам се уверио, све што сам видео горе постоји и доле, и обрнуто, све што има на земљи 

има и у Небу, само је горе све ипак другојачије, управо због тог сагласја о којему сам говорио. 

Он је живи Бог 



16 

 

Даље, горе сам схватио да ми овде на земљи страшно грешимо кад замишљамо Господа на крсту. 

Речено ми је да више не постоје патње Господње, да Господ више није распет, да не бисмо смели 

више да тако помињемо крст. 

Јербо, Господ је Живи Бог, Господ је Васкрсли Бог и о Њему можемо говорити само као о 

Васкрслом. Господ је победио смрт, победио патње и муке, победио васколика страдања...Ми 

грешимо, тако ми је речено, што Господа још видимо као мученика и страдалника, па тим својим 

осећањима и мислима чинимо и себе саме мученицима и плаћеницима. 

Зато ми горе рекоше да цркве земаљске греше што и даље проповедају патње Господње и да је у 

црквама земаљским најмање присутан Живи Бог. Затим ми би речено у небу да ће управо неки од 

Срба и Руса обновити Цркву у светлости, да ће се у цркве вратити Живи Бог, да ће вера 

православна бити жива, као и то, да ће у неко доба, васцели свет прихватити веру православну, 

али не овакву каква је данас, већ ту нову, коју ће обновити српски и руски мудраци. 

Почело велико чишћење 

На једном од скорашњих путовања речено ми је да ће Срби и Руси обновити Цариград, да ће 

створити многе духовне центре, те да између Србије и Русије неће бити међа. Као да ће Србија и 

Русија бити једна земља...Ту ће се окупити мудраци из васцелог света, ту ће се чудеса дешавати и 

ту ће се управо нешто велико учинити да земаљски свет више не буде изокренута пројекција 

небесног света. Рекоше ми да ће та нова земља, Срб - Русија, бити толико моћна и богата да јој 

нико ништа неће моћи да нашкоди. Не само то, већ та земља ће бити као неки зрачећи центар који 

ће цео свет да озарује. Још ми рекоше, да су Срби и Руси скоро један народ у Небу, а да су само 

на земљи као два народа. Али, кад буде дошло до сагласја између небесног и земаљског света, 

онда ће и на земљи они бити један народ, као што ће се и многи други народи сјединити са 

народима иним. 

Ово што се сада дешава у Југославији, то је у складу с тим што ће се догодити ускоро. То је, како 

ми рекоше, као велико чишћење, као припрема за тај нови пут. Не само у Југославији, већ и 

другде у свету, води се рат између синова светлости и синова мрака. Ово је - последњи покушај 

синова мрака - да земљу и даље задрже као изокренуту пројекцију небесног света. Али, они 

осећају, они знају, да им све измиче, и да планета земља не жели више да остане у власти сила 

мрака. То неће ићи тако лако, али ће у неко доба доћи до сагласја измеђ Неба и земље, па ће 

живот на земљи тада бити много духовнији. Сва жива бића на земљи имаће тада много лакша тела 

него што су данас. Рецимо, свако људско тело биће пет пута лакше; човек неће осетити терет 

властитог тела. Замислимо коју ће лакоћу осећати човек, чије тело сада тежи сто кила, када му се 

тежина сведе , рецимо, на двадесет кила! Тада се неће ни јести оволико колико се данас једе, 

јербо ће тадашњи људи хранити више преко дисања. То не умем да објасним, али речено ми је да 

ће у то доба вазда бити довољно хране за све. И још нешто. Кад дође до сагласја између небесног 

и земаљског света, на земљи ће скоро нестати патње и бола. Јербо, како сам ја разумео, 

васколика наша патња и боли долазе из несагласја између неба и земље. 

Ко је писао свете књиге 

Питао сам у Небу? Зашто је живот земаљски тако мучан и болан? И чему све то понављање патње, 

из дана у дан, ево, већ стотинама векова? Речено ми је, потанко, да је све то због несагласја, а до 

несагласја Неба и земље није дошло вољом Господа, него намером, хтењем и вољом човека. 
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Безброј Небеса 

Човек је - још у далекој прошлости - самом енергијом својом нарушио равнотежу између небесног 

и земаљског света. Човек је, дакле, само својом вољом и властитом енергијом и може опет 

васпоставити. Како ми отпрве није било јасно, и пре него што ћу поново запитати, бића од 

светлости појаснише ми саму суштину ове ствари. Ми знамо, рекоше ми, да не желе сви људи у 

земаљском свету такав низак живот, али огромна већина ипак жели. Ето видиш, наставише они, 

данас је на земљи око шест милијарди душа, а од тих шест милијарди, у овом трену, спремно је 

њих пет милијарди да мучи и убија ближње. А тако је увек било. Тај однос пет према један постоји 

већ хиљадама година, у корист оних злих. Кад се буде васпоставила равнотежа - а то значи: три 

према три - тада ће и доћи до сагласја између Неба и земље. Кад, дакле, буду тројица племенитих 

наспрам тројице злих, онда ће и сама планета Земља постати духовно биће. 

Питао сам потом: да ли ми у земаљском свету имамо ваљане представе о Небу и оним световима? 

Рекоше ми да су то најчешће наша нагађања, а да је суштаство посве другачије. Пре свега, 

нагађања су и у самим књигама које сматрате и називате светим. 

Поготову се греши у описима небесног света, самог устројства Неба, у сликању Господа и анђела 

Његових. Ви све то, ипак, видите и поимате као бића са земље, где је све омеђено и у несагласју. 

Као бића у земаљском свету, ви немате ваљану представу о односу простора и времена. За вас су 

простор и време још нешто засебно, издвојено, одељено једно од другог, док је у Небу посве 

другојачије. У Небу простор може бити време, а време - простор. Ви на земљи све видите и 

поимате само у трима димензијама, док у Небу постоји онолико димензија колико је дух 

посматрача кадар да их прими и сагледа. Ти нас у овом трену, будући да си још у земаљском 

свету, видиш као бића са земље - видиш нас, даклем, као себи сличне - али кад будеш коначно 

напустио земаљски свет, ти ћеш нас, буди уверен, посве другачије видети. А видећеш нас посве 

другчијим зато што ћеш се и сам променити. Јербо, све се, у свим световима, види и поима 

изнутра, кроз себе спрам себе. 

Сад ти на земљи видиш Господа у једном лику, али ћеш Га, кад будеш коначно напустио земљу, 

видети у другом лику. Не мења се Господ, мењамо се ми сами, а то је суштина свега у свим 

световима. Ми смо на прилику, за тебе у овом часу бића од светлости, и ти нас видиш тако како 

нас видиш, али кад будеш најзад прешао у небесни свет, тада ћеш нас другчије видети. То ти сад 

не можемо објаснити зато што ћеш све што ти будемо рекли толковати на свој начин, а то значи - 

као биће у земаљском свету. 

Збиће се све што си сазнао од нас, али свако од оних којима на земљи будеш преносио ово знање, 

схватиће га и истолковати на неки свој начин, у зависности од тога да ли му је душа мање или 

више везана за земаљски свет. Због тога немој да очајаваш, јербо је тако и у иним световима. И 

још нешто, да не би дошло до забуне међу онима на земљи...Ово јесте Небо, дакле, само једно 

Небо међ небесима. Колико их има? Ни ми сами не знамо. 

Погрешни догматизам 

Неки из земаљског света, у својим књигама, помињу три Неба, неки седам Небеса, неки опет 

девет...То су само њихова виђења...Они су видели толико; у ствари, њима је било дано да толико 

виде...Али те уверавамо да Небеса немају броја. Уосталом, бројањем се суштина не решава; 

суштина је изван сваког броја. Но, чак ни ово наше казивање, у крајњем случају, нема никакве 

сврхе, јер те још више збуњује и смућује...Пут до коначног, крајњег увида траје милијардама 
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година...Пред тобом су још многе вечности учења и стицања нових знања...Кад буде дошло време, 

ствари ће ти се саме од себе отворити, показати и разјаснити...Једино што је поуздано, што важи 

за све светове, за сва Небеса - то је љубав жива. Све остало је само нагађање. 

Ми смо у Небу просто згранути како се ви у земаљском свету још гложите око неких појмова и 

ствари у вашим различитим светим књигама. Ви сте нажалост, још уверени - а поготову људи из 

цркава земаљских - да се неке ствари, да се неке речи из ваших светих књига не смеју дирати, да 

се не смеју мењати, јер сте убеђени да је те књиге писао сам Господ руком Својом. Не уверавамо 

те, те књиге су писали прости људи, али они прости људи који су били надахнути Духом Светим. 

Истина, они без Духа Светог не би могли ништа сочинити, као што ни уметник не може ништа да 

створи без надахнућа, а то значи без Духа Светог. И као што има мање или више надахнутих 

уметничких дела, мање или више вредних уметника, тако исто има мање или више вредних светих 

књига...Те књиге су писане пре толико и толико векова, њихова садржина, њихова порука 

одговарала је оном времену, оном ступњу духовног развоја човечанства, али се у међувремену 

нешто променило, ваљало би их мењати или изнова писати. И сад, шта бива? Онај међу вама на 

земљи који осети да би ту требало нешто дотерати, доживљава проклетства и прогон баш од људи 

из цркве. Ми у небу убеђени смо да су духовни развој човечанства највише успоравали, и још 

успоравају, управо неки званични представници цркава земаљских. 

Ратови у име вере 

Рекосмо да ви још славите Господа на крсту! Али није заблуда само у томе, мада је то једна од 

суштинских заблуда. Узмимо појам Неба. Убеђени смо да тек један међу милионима има ваљану 

представу Неба. За огромну, огромну већину Небо је нешто недокучиво, непојмљиво, 

магловито...Отуда на земљи васколика зла, отуда највише ратова баш у име вере. Страшно је то 

како се ви на земљи убијате у име Господа, око вере, око поимања Неба...Неко од вас има, на 

прилику, једну представу Господа, а неко опет други, и та двојица се заваде, постану крвни 

непријатељи један другом, само због тога што имају различито виђење Господа. Страшно и 

понижавајуће, и за Господа и за вас! 

Дошао је час кад ваш земаљски свет мора готово из корена да се мења. Или ће се променити - а то 

значи: да се вратите Живом Богу, живој вери, Цркви у светлости - или, напросто, ваш живот у 

земаљском свету нема више никакве сврхе. Ви сте од нечега најдивнијег направили највеће 

варварство; милиони и милиони људи мучени су и страдали у име вере, у име Господа! Какав 

злочин! Људи који се у овом часу тобож скрушено моле Господу у Храму Господњем, кроз пола 

сата ће или сат узеће пушке у руке и кренути на браћу своју, да их убијају...У име чега? У име 

вере, у име Господа! Значи, све је лицемерно, све је лажно. Господ је против сваког насиља, али 

баш против сваког. И сад ви мислите да некад треба узети пушку, а некад не треба; да негде брату 

треба опростити, а негде га треба убити...А ко је тај да вам рече: кад треба а кад не треба? Неко 

од вас из каљуге земљаског света? Тако слепци бивају вођи слепима. И стога се, ево, већ 

стотинама векова, ваљате у каљузи земаљског света, и од земље сте створили пакао. Упамти, 

пакао није створио ни Творац, ни Господ, пакао ви сами стварате. И то је, уосталом, једна од 

предрасуда међ вама у земаљском свету. Пакао није нигде изван вас, пакао је у вама и међу вама.  

Како заслужити Небо 

Не умем то да објасним, али док сам боравио у Небу нисам имао осећај времена. Као да је време 

стало, као да у Небу време не постоји. Ја то испрва нисам примећивао; ваљда нисам обраћао 
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пажњу на то; а онда сам у једном тренутку појмио да ја горе не осећам протицање времена...На 

прилику, нисам знао да ли је јутро или вече, пролеће или јесен. И не само то...Но, доцније су ми 

објаснили. Рекоше ми да у небеском свету не постоји осећај протицања времена, мада време 

постоји само што је време у Небу, како су ми објаснили, некако растегљивије од нашег времена, 

због тих силних димензија Неба. 

О летећим тањирима 

Рецимо, како ја разумех бића од светлости, у Небо је нешто могло да се деси пре сто година, а 

имаш осећај да је то било пре пола сата...Или већ тако некако...Онда су ми опет рекли да у 

небесном свету нема старења, због сагласја свега са свим. Јербо, ако је све у сагласју са собом и 

другим, онда постоји сагласје и између живог бића и времена. Осећај времена, и старења, у 

земањском свету, рекоше ми, долази од несагласја свега са свим. 

Потом сам их питао за летеће тањире: да ли постоје у Небу; одакле долазе; шта им је сврха? 

Рекоше ми да летећи тањири постоје у неким просторима Неба, али за путовања изван Неба, 

пошто у Небу путује властитом енергијом, преко духовних слика. На прилику, у Небу је довољно 

само створити у духу слику места где желиш бити - и већ си у трену тамо...На том принципу, 

отприлике, раде и летећи тањири, само у световима изван Неба. 

Ја сам већ једном боравио у летећем тањиру и тада сам видео велике табле са светлосним 

дугметима, многе различитие инструменте и велике светлеће екране...Тада сам имао осећај да је 

све то од некаквог чудног материјала. Али, то је била варка, то сам тек доцније разумео. Речено 

ми је тада у Небу да летећи тањири путују на принципу духовних сила. Ево како. Летећи тањир и 

јесте и није од материјала, и јесте и није видљив...Она светлосна бића која желе да изблиза 

погледају наш земаљски свет, замисле слику, али живу слику, како су над земљом, али замисле и 

ту летелицу...Њима летелица не треба у Небу, јер су горе такве вибрације, али им летелица треба 

доцније кад се примакну земљи, због земљиних грубих вибрација...Дакле, летећи тањир бива 

видљив само кад се појави над земљом, на одређеној удаљености од земље, и то само, како сам 

разумео, под одређеним углом посматрања. Рецимо, ако се двојица нађу у пољу, један ће видети а 

други неће видети...Зашто? Зато што један гледа под једним, а други под другим углом... 

Већ ми би речено да летећи тањири полазе из Неба и пролазе кроз духовни свет, да би се 

појавили у земаљском свету. Невидљиви су, даклем, све док се не примакну земљи, али чак и ту, у 

близини земље, могу да буду невидљиви ако желе. Онда ми је било јасно зашто неки људи виде, а 

неки, опет, не виде летеће тањире, као и то, зашто их ни један авион са земље не може да 

пресретне. Просто речено, летећи тањири су неухватљиви, необориви, не могу се ничим напасти 

са земље, ничим оборити, јербо су ти они као утваре, а нису утваре. Стварни су, али не у нашем 

земаљском смислу. Они су ти као и светлосна бића. Затим ми рекоше да је сврха летећих тањира 

исто што и сврха уметности. То баш нисам разумео, али тако ми рекоше. 

Битност љубави 

У Небу ми је све било и ново и препознатљиво у исти мах. Имаш тако чудан осећај...Не то не умем 

да објасним...Просто, имаш осећај да си негде где нигде ниси био, а онда осетиш и видиш, у 

следећем трену, да ти је све то однекуд познато.Питао сам да ли су они, светлосна бића, анђели о 

којима се приповеда у земаљском свету? Рекоше ми да их тако неки замишљају и виде. Онда сам 

их питао како они живе, чиме се баве, колика је и како се испољава љубав у Небу? Разумели су 

моје питање, па ми потпуно објаснише...Свако је, тако ми рекоше, стварао своје небо у Небу још 
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за живота у земаљском свету. Значи, то што ја видим као Небо, то су намере, осећања и мисли. У 

неком другом небу све би било другојачије, боје, звуци, мириси, слике...Али је Небо - Небо! Нешто 

је опште, а нешто је различито... 

Како сам доцније разумео, свако је у неком свом Небу и свако у Небу наставља да ради оно што је 

радио у земаљском свету...Свако и осећа и мисли онако, само што је сад у Небу посве слободан, 

нико га не омета, нико не прогони...Какав је коме био живот на земљи, такав је и у Небу, само још 

много богатији, јербо у Небу нема спутавања...Што се љубави тиче, у Небу је она још већа, још 

дубља, још моћнија...И у Небу се љубав испољава и показује на разне начине, а све у зависности 

од тога какав је љубав ових светлосних бића била у земаљском свету. 

Знам да по неким светим књигама, а и цркве земаљске тако проповедају, не постоји телесна љубав 

међу анђелима у ствари нису ни мушко ни женско, већ напросто анђели...Онда ми она светлосна 

бића објаснише да је у питању само различито виђење; њих су таквим видели они који то 

проповедају, а други их опет другачије виде. Они који су за земљаског живота живели у браку и 

кроз брачни живот заслужили Небо, такви и у Небу живе удвоје. Опет, они који су за живота на 

земљи живели у самоћи, такав живот и у Небу настављају. Значи, све је ствар личног избора, 

личних намера...Једни живе овако, једни онако - о томе се у Небу не распрацља. Свако зна шта му 

је боље, шта му више одговара... 

Не одрицање, већ сазревање 

Занимало ме је како се заслужује Небо; шта човек треба да чини у земаљском свету, чиме да се 

бави, како да се понаша да би по одласку из земаљског света ушао у небесни свет? 

Објаснили су ми потанко да Небо заслужују сви, чак и они који се не труде да га заслуже. Како ме 

је то у први мах збунило, светлосна бића наставише да ми причају и толкују...По одласку из 

земаљског живота сви улазе у Небо, мноштво Небеса...Али, свако иде у своје Небо, у Небо које је 

сам за живота земаљског стварао. Чак и оно што се назива паклом у земаљском свету, чак је и то 

Небо али тамно Небо...И не само то. Мноштво је Небеса, како рекосмо, и ту су још милиони 

милиона нијанси, јербо постоје милиони милиона оних што стварају властито Небо... 

У земаљском свету много се греши - а то из цркве земаљске проповедају - што се мисли да треба 

бити јадан, тужан, очајан, да се треба одрицати свега, да треба патити и само патити да би се 

заслужило Небо. То је велика грешка. На прилику, неке се блуднице налазе у лепшем Небу од 

многих инока и испосника, па чак и светитеља... 

Шта је најважније у земаљском животу? Најважније је љубити Господа Бога и љубити ближње 

своје као себе сама. Све друго из тога происходи. А љубити се Господ и љубити ближњи свој може 

вазда и у свакој прилици. Да би човек у земаљском животу ваљано љубио Бога и ближњег  свога, 

он не мора да се повлачи у пустињу, не мора да буде тужан и јадан...Значи, може да се жени и 

удаје, може да се радује и весели, може да живи овако или онако...Важно је да зна, важно је да 

љуби... 

И још нешто. Важно је да уме искрено да прашта и искрено да се каје. А то је довољно. Цркве 

земаљске страшно греше, и можда су управо неке цркве на земљи највише људи унесрећиле, 

присиливши их да изаберу погрешан пут и погрешно Небо. У ствари, не постоји погрешно Небо - 

јербо ништа није погрешно - него у смислу да се противно својим намерама, свом унутарњем бићу, 

улази у ово или оно Небо.      
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Рат злих духова 

Постоје читави народи који су у име Господа изабрали погрешан пут и погрешно Небо. Један од 

тих несрећних народа јесте и српски. Право је чудо да су многи Срби изван цркве земаљске 

задобијали светлије Небо од оних Срба окупљених око цркве на земљи. Овде не говорим о Србима 

безбожницима, већ о  Србима отпадницима, а верујућим...Зашто је то тако? Зато што ваша црква 

на земљи проповеда скрушеност, понизност...препоручује патње и боли, муку и невољу својим 

верујућим...Ваша црква не усправља верника, не окреће га ка Небу и светлости, већ га погружава 

у јад и беду, окреће га ка земљи, повија га, ломи, убија му ведрину и радост. 

Сви су грешили 

И тако је васцели српски народ одабрао тај тамни пут ка тамном Небу. Српски је народ тим својим 

тамним осећањима, тамним мислима, навукао на се тамнину земаљску, окренуо васколика зла 

земаљска против себе. Срби говоре о Царству небеском, али њихово Царство небеско је тамно, јер 

је задобијено у мукама и јаду, у патњама и ратовима. Они Срби, верујући Срби, који су схватили 

да је то погрешан пут, проглашени су за отпаднике и издајнике, за изроде и одроде. Али, неће још 

дуго тако да буде...Ускоро ће неки од мудрих Срба повести српски народ путем светлости ка Небу 

зрачећем, ка светлом Небу... 

Ви сте негда имали боље свете књиге и боље цркве, али сте то давно напустили. Ваистину, у 

вашем се народу нешто чудесно десило, нешто што се није десило ни у једном другом народу. 

Ваши корени су много дубљи но што проповеда ваша црква на земљи, ви сте народ чија је 

духовност стара преко пет хиљада година, а ви сада помињете неколико векова. Неки ваши 

светитељи рекли су да ви почињете са њима и од њих, а ви сте то прихватили. А пре тих 

светитеља постоје тисуће година духовности ваше, а ви сте се тога тек тако одрекли. Пре ове вере 

ви сте имали много моћнију и духовнију веру и знали сте за Господа кад многи народи нису били 

чули за име Господње...Још мало па се враћате томе што сте давно негда напустили, јербо је то 

нешто боље од овога што сад имате. 

Но, нисте само ви Срби грешили, грешили су и други народи у црквама Господњим. Неки мање, 

неки више, једни на овај, једни на онај начин...И овај рат водите из очаја и тескобе. Наравно, није 

ништа бољи ни народ против којег сад ратујете. Они греше на један, а ви грешите на други 

начин...И једни и други припадате црквама Господњим на земљи, а толико мржње носите једни 

према другима! Зато се сматра овде у Небу да ви нисте дорасли да се називате верујућим у 

Господа. И ви, и они, и сви они у црквама земаљским, ви сте сви тако далеко од вере Господње. 

Али, на срећу, много тога се мења набоље. Ево, већ видимо синове светлости како српски народ 

изводе на прави пут и окрећу га ка најлепшим, најсветлијем Небу. Још мало, и Срби више неће 

бити страдалнички народ... 

Силазак небеских бића 

Неће, зато што је истекло време српског страдања, зато што већ неки од нас, светлосних бића, 

одлазе у земаљски свет, да помогну српском народу да се врати својој цркви од светлости, Богу 

Живоме... 

Тебе свакако занима како ће се ови између нас у Небу обрети међ Србима. Појавиће се тако што 

ће позајмити физичка тела неких садашњих Срба. То се може десити у трену када страдава неки 

од садашњих Срба, чије земаљско време истиче. Значи, у трену кад неко од ваших буде умирао и, 
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док душа напушта земаљско тело, уселиће се душа једног од наших из Неба. Али то се мора 

догодити заиста у тренутку; рад срца, и свих других органа, не сме да се прекине...Знамо да то у 

многима у земаљском свету није посве јасно; у ствари за многе су то сасвим тајанствене и 

магловите ствари...Физичко тело неког чије земаљско време управо истиче, користиће неко од 

наших. Тело ће остати исто, али биће као ново. Биће ново због другачије животне силе... 

Ти вероватно сад први пут чујеш за позајмљивање физичког тела, али то је управо то. Многи 

мисле да се светлосна бића на земљи јављају као деца, да се рађају и развијају. Не, јербо ниједна 

утроба то неби могла да издржи. Ако би неко светлосно биће ушло у мајчину утробу, онда би та 

мајка тиме била убијена. Зато је најподесније већ одрасло, зрело физичко тело. 

И још нешто, то је закон. Вазда се позајмљује само тело оног човека чије земаљско време истиче. 

У противном, мада се о противном не сме чак ни мислити - то би био тежак злочин, велики грех... 

Шта ће све да почине светлосна бића међ Србима, то ћете ускоро видети. Пре свега, судбина Срба 

коренито ће се променити; од страдалничког народа постаће народ радовања и милине. Све ће се 

у вашу корист преокренути; од свеколиких садашњих непријатеља добићете, ако баш не праве 

пријатеље, а оно бар нешто као пријатеље. 

Крај ратовања 

Ваши уметници и научењаци биће веома цењени диљем света; земља ће вам бити светла, и у њу 

ће долазити одасвуда. Обновиће се црква у светлости, имаћете као нову живу веру, знаћете многе 

тајне небске и у те тајне упућиваћете и друге народе. Од тог доба више нећете, никад више... 

Овај рат садањи  воде зли духови који су из поднебесног света сишли међ Србе и Хрвате. Јербо, 

тушта је тма злих духова у поднебесју; то су они зли духови који, како ми кажемо, нису нигде 

пристали, зли дуси луталице. Нити су могли да уђу у Небо, нити су хтели да се врате на земљу, да 

би се кроз поново рађање очистили од злих дела из минулих живота. Тако сад вазда лутају и 

вребају прилику где ће какво зло да учине, да изазову несреће, ратове, погибељи...Они се могу 

препознати, јербо су обележени али њих, нажалост, мало ко може да препозна; а они који их 

препознају, остају усамљени, јербо им много не верују. Такви зли духови се најбоље препознају 

кад их, легнувши на леђа, погледаш преко главе спрам залазећег сунца. По оној светлосној 

измаглици око њих, знаћеш да ли су ови или они...Али, то не казивај другима, да се не би на зло 

изокренуло... 

Ово је најтеже време за српски народ; сад су највећа искушења, за сва. Само ће јаки издржати, 

само ће јаки одолети да се не дохвате оружја, да не убијају...Само најхрабрији неће кренути у рат. 

Сад ти све ово изгледа чудно, јербо се у земаљском свету другојачије вреднује. Тамо у земаљском 

свету храброст је потући се, убијати...Али, рекосмо већ да је земаљски свет ваистину обрнути 

свет. 

Што је у Небу исправно, то је на земљи неисправно, што је у Небу храброст, то је на земљи 

кукавичлук...и тако у бескрај. Само појединци у земаљском свету осећају и знају шта је шта, али 

њих светина не слуша. Светина слуша урлаторе, бесловесне, безбожне... 

 

Но не још задуго, јербо истиче време светине. У будућем земаљском свету, слушаће се мудраци, 

пошто је тако одлучено у Небу. А што се у Небу реши, то на земљи мора да се оствари. 
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Отићи ћемо одавде 

У овом свету може се све користити. Све може бити са сврхом. Зачудо, људи о томе готово да 

ништа не знају. Узмимо на пример овај наш рат. Пре свега шта је рат? Рат је нагомилано зло, рећи 

ће многи. Е није баш тако. Јесте слично, али нас баш  то слично највише заварава. 

Коришћење енергије рата 

Рат је нагомилавање енергије, огромне енергије. А енергија је енергија. Није ни добра ни зла, ни 

онаква по себи. Она је просто сила. И сад, кад би људи били мудри као што нису, знали би да 

користе, да употребе ту енергију. Замислите како је огромна енергија управо згуснута на овим 

просторима! И шта би све од ње могло да се створи, шта све да се покрене! 

Сад ваља ту огромну енергију само преокренути, само је обрнути на другу страну. И шта ћемо 

добити? Добићемо велика уметничка дела, чудесна научна открића...Кад погледате кроз повест 

човечанства, видите да се обично после ратова јављају нове ствари, нова знања и изуми... 

Српски народ у овом тренутку носи огромну енергију. То је таква сила од енергије да може просто 

да сагори читав народ, многе народе, да ме просто страх хвата. Никад српски народ није носио 

толику силу...Сад је то врхунац. Ако се међ Србима не нађу мудри људи, који ће ту силу да окрену 

како ваља, биће то пропаст жива! Даклем, ако се ова енергија рата, која је сад вртлог живи, не 

буде усмерила ка добру и љубави, ка стварању и делању, српски народ као носилац те енргије 

може просто да сагори, али ће при томе повући у огањ и многе друге народе. У овом тренутку 

такву силну енергију, поред српског, носи и руски народ. Европа тога није свесна, а то може бити 

погубно по Европу, то што није свесна... 

Морамо да примимо наук од Неба. Зло је енергија, мржња је енергија, рат је енргија...Будимо 

мудри, па ту енергију управо сада користимо. На срећу, неки је већ користе. Ево, рађају се нова 

учења, нови покрети, нове вере, нове љубави... 

Све тежи супротности 

Јесте ли приметили да се ратови дешавају по неким законима небесним? Овако. Постоји љубав и 

љубав нараста, нараста...Кад досегне врхунац, онда прелази у мржњу. потом нараста, нараста 

мржња, па кад досегне сам врх, онда прелази поново у љубав...Затим још нешто. Ратују блиски, 

сродни народи...Не ратују између се народи који су по духу далеки једни другима. 

Зашто ратују Хрвати са Србима? Зато што су блиски једни другима, што су то сродни народи. Срби 

су Хрватима огледало. Они се огледају једни у другима, они се препознају једни у другима. Они су 

у суштини један народ, само што они то не признају, што не желе да виде, јер не живе унутарњи 

живот. Кад би Срби и Хрвати живели унутарњи живот, видели би тад да су једно, да им је 

заједнички Отац Небесни, да су један дух и једно месо, да им је језик исти, да им је све исто, чак и 

лудило. 

Видите, нама су и Немци блиски...Чак су нам ближи - мислим по духу - од многих народа које 

сматрамо својим пријатељима. Опет је ту оно: све тежи ка својој супротности. Срби су народ 

супротности, Немци су народ супротнсти, Хрвати су народ супротности, Руси су народ 

супротности...Ту се тешко васпоставља унутарња равнотежа, ту се најчешће иде из крајности у 

крајност... 
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Надаље, ратови обично избивају у лето, а окончавају се пред зиму или с пролећа...То има везе са 

сунчевом енергијом. Али је то и у вези са супротностима. Све прелази у своју супротност. Што 

жешће тим потом све блаже, што горе тим потом све боље...Што је неко већи грешник, тим ће 

после свега бити и већи верник, већи покајник...Господ љуби веома грешнике који се кају. Они му 

зацело дражи од оних који нису уопште грешили, а били су некако млаки. 

Страх и надрастање 

Ничег се не треба плашити. Да то је ласно рећи, али ваља нам живети у овом суровом свету. Но, 

овај свет ипак није суров толико колико мислимо да јесте. У ствари, и суров је и није суров, све 

зависи од тога како га гледамо...Не треба се плашити, чак и када се плашимо, чак и кад осећамо 

страх. И страх се може користити...Из страха може да се роди ново знање, да се нађе нов пут. 

Страх може више да оплемени него неустрашивост... 

Ми грешимо кад одбијамо, пред другима да признамо страх којим смо опхрвани. Страх није 

својствен само бићима у овом свету, само људима. И господ је осећао страх, и светлосна бића у 

Небу на тренутке осећају страх. Да, постоји страх, али постоји и надрастање страха, а почетак 

надрастања је прихватање страха. Даклем, страх није нешто негативно, јер се управо из страха и 

кроз страх стиже до нечег вишег, до новог у нама до отварања унутарњих светова...Многи од оних 

које сматрамо храбрим, још нису надрасли страх, нису се на ваљан начин срели, нису га 

прихватили, нису се поистоветили са њим...Храбри су најчешће у власти страха, а то што нам се 

они чине храбрим - то је само причина, варка, обмана и самообмана... 

У небу је све - Једно 

У небесном свету васколико мноштво бива Једно. И сви смо ми ваистину Једно. Не, нисмо и делови 

Једног, како неки мисле, ми смо целине, али целине које чине Једно. Јер, да смо делови, не бисмо 

имали самосвест, не бисмо били душа жива. У ствари, ми смо Једно и као једно, а Једно смо смо са 

свим оним бићима и световима. 

Ја сам на својим поднебесним и небесним путовањима сазнао да човек не мора да одлази у 

пустињу да би живео у Богу; по законима Неба може се живети и у кући, са женом и децом, са 

пријатељима и инима. Ономе ко истински стреми ка Небу ништа не стоји на путу - ни брак, ни 

дружења, ни послови...Важан је унутарњи однос, унутарње стање, унутарњи човек...Све је важно 

и ништа није важно. Ово је многима чудно, јер не могу да схвате како нешто у исти мах може бити 

важно и не мора бити важно. Али, у Небу је то ваистину суштина: све што је важно то истовремено 

и није важно. Но то је стога што је у Небу све - Једно, и што не постоји ништа изван Једнога. 

 

Земаљске вибрације 

Људска свест на овој планети, у овом тварном свету, досегнула је свој врхунац. Преко овог, 

збиља, наша свест не може ићи. Ни стотине, ни хиљаде поколења на земљи, које ће се јављати, не 

могу преко овога да уздижу своју свест. Зашто? Зато што су такве вибрације саме земље. 

Ваистину, земаљске вибрације су одвећ грубе, тако да све згушњавају и огрубљују; свако стање 

свести чине крутим, грубим и тврдим. Даклем, стварни напредак, истински развој у земаљском 

свету - не постоји. То што доживљавамо као развој и напредак људске, човечанске свести, само је 

причина. 
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Ми се вртимо у зачараном кругу, човек се у суштини не мења ево већ стотинама векова, човеково 

суштаство се не мења; мења се само његова љуштура. Али, човек ће једном за свагда да напусти 

ову планету и преселиће се на неку другу, која има тананије титраје, где свест може да се уздиже 

до у само Небо. На тој планети људска ће свест прећи у божанску свест, у небесну самосвест. 

На овом месту Милојко Креманац затвара круг својих поднебесних и небесних виђења. Сматра да 

је рекао истину, а преко тога готово да не би имало шта ново да се каже. Свако његово даље 

казивање било би само понављање и дотеривање већ знаног и виђеног. Ја, записивач његових 

визија, молим Господа да ми опрости, ако сам што криво записао. Било је то у име љубави, 

братства и сестринства, у Небу. 

У Банату 
јесен - зима 1991/1992 

 

Небо се отворило 
 

Не обраћам се више човечанству, не обраћам се народима - јер нема више изабраних народа! - 

него се обраћам појединцима, обраћам се сваком од вас понаособ, обраћам се унутарњем човеку у 

вама, Богу живоме у вама. Време је, ево, већ истекло, време владавине мрачних, злих сила у свету 

видљивоме, у свету од твари, дате су вам многе различите могућности, дат вам је пут унутарњи ка 

Светлости живој, ка небу над небесима, дато вам је по вољи слободној да изаберете или пут 

живота или пут смрти... 

 

Страшни суд или Суд мудрости 

 

У дане кад буду липе у цвату десиће се преокрет на путу Земљином, на путу Васељенском. Што је 

било било је, што се збивало неће се збивати више, што је речено - речено је. У дане те биће 

завршница; затвориће се круг над круговима; отвориће се све тајне горе и доле... 

 

Не желим да вас застрашујем, него вас само опомињем; не постоји јуче, не постоји сутра, већ само 

данас, само овај час, овај потоњи трен. То што ће се збити овде на Земљи, то се већ догодило горе 

у Небу, то је већ виђено давно...Страшни суд се већ догодио горе у небу, горе је већ разлучено, а 

сада ће сенка тога пасти на земљу. Јер све се најпре дешава горе, да би се потом поновило доле. У 

ствари, на Земљи се одвија пројекција онога што се горе у Небу већ збило. 

 

Уистину, ја не знам да ли је то Страшни суд или Суд милости! Зато што је то у ствари време 

жњетве, време општег, васељенског убирања плодова...Значи, све оно што смо сејали милионима 

година, кроз многе животе, у овом часу убирамо, у овом трену жањемо...Пре стотину векова сви 

смо били на великој раскрсници, пружена нам је прилика да кренемо овим или оним путем...Што је 

било - било је! Који смо пут одабрали, то ће се ускоро открити, то ће нам се у овом часу показати. 

 

Сад смо поново на великој раскрсници, али на потоњој и судњој раскрсници. Управљамо се према 

дрветима; имамо још сасвим мало времена; кад видимо да липе почну цвати, знајмо да се точак до 

краја окренуо, знајмо да круг васељенски затворио, знајмо да више преиначења нема... Све ће се 

збити у ове две године...Од нас самих, од наше слободне воље зависи да ли ће планета Земља 

последњи пут липе цвати у лето 1994! Али, за ту одлуку има још сасвим мало до цватућих липа у 

години овој! Отац наш небесни не жели да утиче на нашу слободну вољу, не жели чак ни наше 

покајање да изнуди... 

 

Почетак чишћења у Србији 
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Ништа више неће бити онако како је било милионима година. Ја знам да се многи смешкају, знам 

да се многи ругају онима што опомињу, знам да многи не желе да чују овај глас, јер многи не желе 

да верују, и знам многи и даље о мржњи и злу снују. Такви мисле да је овај свет од материје 

вечан, да је вечна ова планета, да је вечна Васељена. Такви и даље мисле на богаћење, на 

згртање блага земаљског, на подвале и преваре, на прељубе и убиства. Али, не! Нема тога више, 

време томе већ је истекло. 

 

Заиста, све ће почети овде у Србији; почетак васељенског чишћења је на овим просторима. Ускоро 

ће васцели свет бити захваћен, а најстрашније ће бити тамо где је највише лицемерја и таштине, 

где је највише изобиља и лажног сјаја, ономе где је душе најмање, ономе где љубави нема...Не 

питајте ко је ко, јер нисте позвани за судије, јер ваш суд не значи ништа. Молите се једни за 

друге, молите се за оне који вам зло чине, да бисте душама својим олакшали. 

 

Ако би на сваких сто хиљада људи било бар десет оних који се истински кају, који се Богу живоме 

моле свим бићем својим, онда би људски род, онда би планета Земља, онда би Васељена, онда 

бисмо сви заједно кренули путем живота вечног, путем спасења, путем духовним. Кажем, десет 

људи између сто хиљада! И сви да се кајемо, и сви да се изјутра и с вечери молимо, од сада до 

цветања липа; тада би ваистину било спасења за све нас... 

 

Време последњих пророка 

 

Ја сам све то већ видео и чуо, и све је то истина сушта, истина жива...Али више неће бити пророка 

и виделаца; ово је још до липа у цвату време потоњих пророка и виделаца. Круг се затвара и горе 

и доле. Точак који је покренут пре девет пута девет пута девет пута девет  векова сада се 

зауставља. Да ли ће покренути у једном или другом смеру, то још који трен од нас зависи...Од 

наших мисли, од наших осећања, од дела наших... 

 

Ја сам на својим ранијим небесним путовањима све ово видео, али то виђење није било тако јасно 

као што је сада. Нешто ме је ту збуњивало, нешто ме је тамо ометало, па сам мислио да је овако 

или онако...Да, сад знам, сад ми је посве јасно, сасвим чисто. Знам: то је управо то, и другачије не 

може бити. 

 

Осетио сам : после објављивања мојих визија стизали су гласови, стизале су поруке одасвуд, од 

различитих сила. Те силе су просто насртале на мене, чак су се и у видљивом лику јављале. То су 

мрачне силе које желе да задрже своју власт на Земљи, да још неко време владају овим светом. Те 

силе чак делију и преко наших дивних људи, који би тобож хтели са мном да се упознају, да виде 

какав сам ја, какав ми је лик, како ходам, где живим и ским живим...Реци им да ја нисам то што 

они мисле да јесам, замоли их да се не распитују за мене, зато што ја нисам битан, зато што ја не 

казујем своје, већ само  оно што ми је дато одозго... 

 

Оно што сам ти рекао да не казујеш, то не казуј нипошто! Нека се свако нада, нека свако чини оно 

што сматра да му ваља чинити. А теби већ рекох: све сам видео, Страшни суд се у Небу већ 

догодио...Мрачне, демонске силе већ су усталасане, вртлог ће се створити над Србијом, али ће се 

кренути онамо (Молимо се Господу за њих!)...Они, грешници, сад мисле да су некаква сила, да 

могу ово или оно, а још липе неће ни процветати, а они ће тужни, схватити како су јадни пред 

Господом... 

 

О, молим се Богу да се сви спасемо, молим се Творцу за спасење сваке душе живе, за све нас! Јер 

сам видео већ шта нас чека, јер се то што нас чека већ догодило горе. За народ наш још постоји 

нада, народу нашем дата је још једна (али потоња!) прилика...Да ли ће народ српски учинити ово 

или оно, да ли ће поступити овако или онако, то немој да напишеш, то нека сам по својој души 

одабере; али не народ као народ; већ свако од нас понаособ... 

 

Љубав - једини спас 
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Сад би нам ваљало да се покајемо, али да се кајемо ведро и у светлости, да се кајемо посве 

другчије него што смо се у прошлости кајали, на посве нов начин, а то ће рећи; да се кајемо у 

љубави, јер нам је љубав једини спас...Молимо се за све, за ближње своје, за немачки народ и за 

све друге народе који насрћу на нас. Ако се не будемо молили за непријатеље своје, може се 

десити да зло навучемо на себе...У ствари, све се то већ догодило, а ове речи су још само јека, 

последња јека у тмуши светова. 

 

Покушајмо сад да објаснимо, еда би се свако од нас пренуо...До сада је неколико пута у овом 

Великом кругу бивало наговештаја Страшног суда, бивало је опомена, и бивало је поправки. Али, 

сад није тако, јер више нема поправки; сад је оно што би се рекло; или - или ! Нема више овако 

или онако; мало ово, мало оно...Сад је само једно, у ствари двоје: или пут живота (за све, за сва 

бића, за све светове) или пут смрти... 

 

До сад је било троје: вера, нада и љубав, а сада је то троје у једном : Љубав! Шта се десило? 

Десило се оно што је требало, што је морало да се деси: вера и нада су се стопиле у Љубав. Тешко 

је то речима објаснити...Наиме, кад је предходна могућност дата људском роду, тада се још 

мислило да ће преко вере и наде васпоставити Љубав, што је у ствари Небо...Међутим, у множине 

кроз векове било је само вере и наде али без Љубави...То смо скоро сви искусили...На прилику, 

многи верујући наносили су патње и боли својим ближњима, па чак их и убијали...Но, 

добро...Ускоро ће нам и то бити посве јасно. Још мало, па ћемо све то видети у огледалима 

вечности. 

 

Напомена редакције: Суштаствену важност ове поруке визионара рођеног у Кремнима (оним истим 

у којима су живели Тарабићи) осетиће свако чисто срце. Није ли ово још један од небеских 

упозорења која су нам у новије време учестало стизала? Али, оно је можда последње са јасно 

назначеним роком. До цветања липа преостало је неколико недеља. Хоће ли се до тада наћи десет 

Богу посвећених људи на сваких сто хиљада житеља ових простора? Учинимо све што можемо. Сад 

или никад! 
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