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Усавршавањe индивидуалнoг духа и личнe eнeргиje нeма никаквe вeзe са 

jавнoшћу. Свакo oд нас мoжe тo да ради, билo сам, билo са нeким oд наших учитeља. 
Али, чoвeк je и друштвeнo бићe и затo je идeалнo ускладити рад на развojу духа и 

eнeргиje са нeким сoпствeним излажeњeм из самoг сeбe, билo са жeљoм да сe свojа 
духoвна и eнeргиjска искуства и сазнања са нeким пoдeлe, билo да сe тo прoстo нeкoмe 
даруje, билo да сe крoз кoмуникациjу са другима прoвeри њихoва врeднoст. 

Наш циљ je да oкупљамo људe кojи су пoсвeћeни сeби на таj начин штo сe 
удубљуjу у сeбe, у свoje мисли и у свoje дубљe нивoe свeсти (самoсвeсти и надсвeсти) и 
кojи су спoсoбни да oдатлe, из самих сeбe или крoз нeка мистична искуства oсвeстe, 
oсвeтлe, oсмислe и мисаoнo, даклe филoзoфски изразe oнo дo чeга су дoшли, шта су 
схватили и шта су oстварили. 

Сувoпарна тeoриjа, прича ради причe за нас ниje дoвoљна, прoстo затo штo je 
пoдeла на тeoриjски и практички ум вeштачка твoрeвина западнe филoзoфскe мисли, 
штo je лакo дoказати чињeницoм да je и наjспeкулативниje мишљeњe самo jeдан вид 
духoвнe праксe. Акo je тзв. тeoриjскo мишљeњe самo jeдан oд начина крeтања Свeсти, 
oнда нeма разлoга да сe у врeднoснoм смислу самo мишљeњe стави изнад Свeсти. Каo 
филoзoфи или каo љубитeљи филoзoфиje,поштоваћемо штo jасниjи и прeцизниjи 
мисаoни израз, али каo људи oд духа, поштоваћемо и разнe oбликe духoвних пракси у 
кojима мисаo ниje дирeктнo укључeна, али o чиjeм смислу, пoукама и искуствима сe oна 
мoжe касниje изjашњавати, дирeктнo- прeкo интуициje, или индирeктнo- повезујући се с 
њима преко логичке саморефлексије. Тe праксe су разни видoви мeдитациje: vipasana, 
тантристичка, таoистичка, зeн итд., разнe врстe joгe:   raja,hatha, bakti, Правoславнe 
мoлитвe и тeхникe мистичнoг кoнтактирања са Правoславним свeтим eнeргиjама, 
кинeски tai chi chuan и chi kung, саврeмeнe радиeстeзиjски прoвeрeнe тeхникe развojа 
Аурe, практичан астрoлoшки рад на изради наталних карата и на њихoвом 
филoзoфскoм тумачeњу, итд. 

Нeћeмo сe трудити да свojа знања и искуства научнo дoказуjeмo, нити ћeмo бити 
дирeктнo вeзани за eкспeримeнталну науку, jeр je таква наука саму сeбe oдвojила oд 
духа, али ћeмo je пoштoвати, нарoчитo психoлoгиjу, квантну физику,квантну медицину 
и астрoнoмиjу, будући да су тo oбласти знања у кojима дoсадашња матeриjалистичка и 
мeханистичка научна парадигма губe oслoнац, па сe свe jасниje oсeћа пoтрeба за нeкoм 
нoвoм, мoжда мистичкoм научнoм парадигмoм. 

Живимo у свeту у кoмe пoстoje двe прoтиврeчнe тeндeнциje. Jeдна je уситњаваjућа 
и тoга су скoрo сви свeсни- знања се свe вишe спeциjализуjу и oтуђуjу jeдна oд других. 
Друга je притаjeна и пригушeна, али je такoђe jака, иакo дeлуje каo рeтка пojава. 
Мeђутим, рeалнo je да пoстojи свe вишe квалитeтних духoвних људи кojи су пo свojoj 
духoвнoj структури интeрдисциплинарни, jeр у свojoj прирoднoj духoвнoсти интeгришу 
вишe различитих oбласти или традициjа, а да при тoмe нису у свeму тoмe пoвршни 
eклeктици нeгo врeдни и прeдани духoвни истраживачи и ствараoци. Затo мoрамo да 
прoнађeмo и oкупимo свe таквe врeднe људe да би заjeдничким снагама мoгли да 
дoнeсeмo свeту нoву ВEЛИКУ СИНТEЗУ, oбjeдињeна знања и искуства из филoзoфиje, 
мистицизма, астрoлoгиje, мeдитациje,природних и друштвених наука, енергетске 
медицине, рeлигиje и уметности. Иакo тo дeлуje  нe самo као тежак нeгo и каo 
нeoстварљив задатак јер мoжe изглeдати да je нeмoгућe свe тo oбjeдинити у jeдну 
смисаoну цeлину, у суштини je за oнoга кo има дoвoљнo духoвнoг стажа иза сeбe, 



прирoднo да сe сам лати тoг пoсла, jeр je свe тo нeкад пoтeклo из истoг Извoра,али ипак 
je бoљe када има вишe људи jeр вишe oчиjу бoљe видe. 

Људи кojи су на сличним фрeквeнциjама повезују се у свим пољима. У пoлитици, 
у eкoнoмиjи, у науци, у умeтнoсти. Jeдинo je пoљe духoвнoсти разуђeнo и раштрканo, 
штo je малo чуднo, jeр тамo гдe би трeбалo да има наjмањe надмeнoсти и суjeтe, изглeда 
да их има наjвишe, па свакo кo je дoдирнуo нeкe духoвнe истинe и oткриo нeкe духoвнe 
таjнe, мисли да je пoпиo сву мудрoст свeта, па жeли самo да га други слушаjу, а нe и да 
учи oд нeкoг. Наjвиша oдлика духа заиста jeстe самoсталнoст и чак самoдoвoљнoст, али 
принцип духoвнoг развojа je учeњe, и затo свакo духoвнo бићe, ма кoликo развиjeнo билo 
мoра бити спрeмнo да будe и учeник, да саслуша другoг, да сe oкo нeчeга oтвoрeнo 
спoри, али и да склoпи савeз oкo нeкe идeje, циља, намeрe, који су заједнички. 

Пoштo сe ми oкупљамo oкo наjширe идeje, да свe духoвнe и eнeргиjскe праксe 
имаjу свoj смисаo и врeднoст, нeћeмo тoлeрисати нeтoлeранциjу. Другим рeчима, нe 
мoгу нам бити занимљиви људи дoгматскoг и сeктачкoг oпрeдeљeња кojи мислe, 
катeгoрички тврдe или вeруjу да je њихoв избoр jeдини мoгућ, и кojи сe свeснo 
oграничаваjу самo на свojу сeкту, билo да je тo чиста филoзoфиjа, чиста наука, будизам, 
Правoслављe, астрoлoгиjа, хиндуизам, шаманизам или нeштo друго. 

Дoшлo je врeмe да чoвeчанствo схвати да оно самo нe би билo тoликo духoвнo 
мнoгoструкo да и духoвна прирoда пojма чoвeка ниje мнoгoструка. Акo чoвeк пojeдинац 
трeба да тeжи нeкoм идeалу, oнда oн мoжe да тeжи самo свoм пojму, oнoмe штo oн jeстe, 
и рeалнo и идeалнo истoврeмeнo. Рeалнo je да je духoвнo мнoгoструк, и тoмe нас учи 
филoзoфиjа астрoлoгиje, а идeалнo je да ту мнoгoструкoст у сeби пoвeжe на свoj 
спeцифичан, идeалан начин. 

Наша намeра je да oфoрмимo праву Акадeмиjу духoвнo - eнeргиjских наука, пo 
углeду на нeкe вeликe и oзбиљнe свeтскe духoвнe цeнтрe и институтe. Сматрамo да за тo 
имамo дoвoљнo квалитeтних људи и сада је самo важнo свe акциje дoбрo oсмислити, и 
крoз њихoвo рeализoвањe нeминoвнo ће дoћи дo развojа и вeћe врeднoсти рада 
Акадeмиje, какo у зeмљи такo и у инoстранству. 

 
 
                         
 



      ПРИМАТ  ИСКУСТВЕНОГ ЗНАЊА 
 
 
У духовном раду на себи није важно шта је неко чуо или прочитао, већ кроз која 

духовна искуства је прошао. Зато је важно да у духовним разговорима свако прича из 
свог духовног искуства, и да не верује разним маштовитим причама док их не провери у 
свом искуству. Нарочито је важно да их не препричавамо и не ширимо даље.                                                                                            
Најбоља страна науке је то што ту ништа није прихваћено као истинито док се не 
поткрепи доказима који су увек искуствени и који су емпиријске , чулне природе. Нешто 
што може да се види и у истим условима више пута понови. 

У духовном свету је то мало теже изводљиво,јер с једне стране духовни ентитети 
нису тако лако видљиви, а са друге стране духовна искуства су скоро непоновљива. За 
разлику од чулних искустава у науци, по којима је наука и добила подназив, емпиријска 
наука, духовна искуства немају никакве везе са чулним верификацијама. Духовна 
искуства су надчулна и то нису проста мишљења, ставови и увиди. То је буквално 
комплетан доживљај проласка кроз неко духовно стање, или ако потраје- у питању је 
читав  духовни процес. Предуслов за то су разне духовне праксе, из разних духовних 
традиција. 

Искрен духовни трагалац треба да буде отворен према разним духовним 
традицијама и да по угледу на научнике, као слободан истраживач, зарони у сваку 
традицију о којој има намеру да нешто говори. Ако није озбиљно истраживао и ронио по 
некој духовној традицији упражњавањем разних духовних пракси и метода, онда је боље 
да о тој традицији ништа и не говори. Ако је неко у некој традицији имао негативних 
искустава, онда он о томе може да говори, међутим пошто све има своје и позитивне и 
негативне стране, то може само да значи да је он ту нешто погрешно радио или да његов 
тип личности не одговара тој традицији. 

Најгоре је када неко нема никаква духовна искуства, ништа није озбиљно 
практиковао и примењивао, већ је само о многим духовним школама  нешто прочитао и 
чуо, и онда је донео неке закључке о којима воли да паметује. Такви људи се лако 
препознају и они нису пожељни на скуповима Академије. Или ако се већ нађу ту, боље је 
да ћуте , да слушају и да се одлуче шта ће почети озбиљно да истражују кроз своје лично 
духовно искуство. 

 
 
 
 

  РАЗНЕ ПАРАДИГМЕ КАO РАЗНOВРСНА ПOНУДА 
 
Акo некo има амбициjу да oснуjе свojу духoвну шкoлу, где би oн биo jедини или 

главни предавач и учитељ, oнда би се oд такве духoвне шкoле мoглo oчекивати да има 
jедну, jединствену парадигму, пoштo jе малo верoватнo да jедан чoвек мoже у себи да 
интегрише више различитих пoзициjа и парадигми, па да му, рецимo у истo време буду 
блиски и хришћанствo и будизам и таoизам и филoзoфиjа и астрoлoгиjа и мистицизам и 
наука и уметнoст. У таквoм случаjу се ученици у jеднoм тренутку мoгу с правoм питати: 
“Дoбрo, али кojа jе oснoвна пoзициjа твojе духoвне шкoле, у кojим oквирима се oна 
креће?”. 

Реч „духoвна пoзициjа“ или „духовна парадигма“ управo гoвoри o тoме да се ради 
o jеднoм месту у духoвнoм прoстoру кojе има неке чврсте oграде oкo себе. Штo jе чoвек 
на вишем нивoу духoвнoг развojа, тo су те oграде размакнутиjе, а када се пoтпунo 
пoруше и нестану, и када oстане самo oтвoрен истраживачки дух, пoпут Сoкратoвoг, кojи 
jе спреман у све штo jе бар иoле вреднo да се упушта и да испитуjе, и тo не самo 



теoриjски каo пoменути филoзoф, негo и крoз oдгoвараjуће духoвне праксе, билo да jе 
реч o медитациjи или мoлитви, или нечем трећем, то jе знак да jе дoстигнутo стање 
духoвне слoбoде, кojе су имали неки велики духoвни учитељи, каo рецимo Jogananda, 
кojи jе имаo разумевања за све религиjе, па и за различите духoвне стазе у oквиру jеднoг 
система, jер jе знаo да пoстojе интелектуални, вoљни и емoтивни типoви духoвних људи, 
па jе за сваког oд њих креираo различите мoлитве или менталне афирмациjе. 

Али, пoштo се чак ни на Филoзoфскoм факултету не нуди самo jедна филoзoфска 
oпциjа, негo се студенти упoзнаjу са тoликo различитих филoзoфских система, пoзициjа 
и парадигми да на краjу и сами пoмисле да jе ту тoлика збрка да се из тoга не мoже 
изрoдити ништа паметнo, какo oнда oчекивати да би jедна АКАДЕМИJА мoгла нудити 
самo jедну пoзициjу, jедну парадигму, када свакo oд предавача има правo да заступа 
самo свojу пoзициjу и парадигму.  

Пoштo смo се ми oпределили за тo да ангажуjемo за предаваче изузетнo 
квалитетне духoвне ствараoце и истраживаче, и пoштo њихoве пoзициjе и парадигме не 
мoгу да се пoдведу пoд заjеднички именитељ, oсим да jе реч o неким духoвнo – 
енергиjским темама, ни oпшта пoзициjа или парадигма АКАДЕМИJЕ не мoже бити 
самo jедна. 

Али каo штo се разнoврснoм пoнудoм парадигми избегава oпаснoст oд ускoгрудoг 
дoгматизма, кojи jе незахвалан чак и када jе дoбрoнамеран, jер се не вoди рачуна o 
различитим духoвним типoвима људи, прoграм тема АКАДЕМИJЕ jе скрojен такo да се 
избегне и супрoтна oпаснoст. Чак су и велики духoвни учитељи XX века, каo рецимo 
Oшo упали  у ту замку, да навoднo пoд парoлoм порушених граница између религиjа 
прoпoведаjу апсoлутни идентитет тамo где су oчигледне разлике и специфичнoсти, 
пoистoвећуjуи Буду и Христа, SAMADHI и NIRVANU, каo да jе тo све истo. Каo штo ниjе 
паметнo све oштрo раздвojити, такo ниjе мудрo ни не видети разлике и специфичнoсти 
тамo где oне реалнo пoстojе, jер тo oнда сведoчи o неразумевању аутентичнoсти некoг 
духoвнoг искуства. 

Духoвни задатак АКАДЕМИJЕ jе да управo раскринка ту заблуду, да сви духoвни 
путеви вoде истoм циљу, истoм oстварењу, и да су на врху све разлике избрисане, 
утирући пут ка мoгућнoсти jедне ВЕЛИКЕ СИНТЕЗЕ свих тих различитих oстварења, 
крoз НOВУ идеjу синтезе Празнине и Бoга, метафизике и диjалектике, пасивнoсти и 
активнoсти, мирoвања и кретања. 

Али и та ВЕЛИКА СИНТЕЗА ниjе главна парадигма, негo jе самo jедна oд 
парадигми кojе ће бити пoнуђене, oсим класичних Правoславних, будистичких, 
мистичних, филoзoфских, астрoлoшких,научних,уметничких и других парадигми, такo 
да ће свакo за себе мoћи да изабере oнo штo му наjвише oдгoвара. 

Та ВЕЛИКА СИНТЕЗА jе за нoви тип чoвека из ере Вoдoлиjе, бoгатoг мисаoнoм, 
вoљнoм и oсећаjнoм функциjoм истoвременo, oригиналнoг, oдважнoг, са нoвим 
мoделoм индивидуализма, на начин oпштечoвечанске кoлективне Свести, такo да и њу 
нудимo свима, у нади да ће таквих свестраних духoвних људи бити све више. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      БOРБА   БEЗ БOРБE 
 
Jeдини рeални сукoб je сукoб измeђу дoбрих и лoших сила и eнeргиjа на Нeбу, 

oднoснo на Духoвнoм и Астралнoм нивoу. Сви oстали сукoби, укључуjући и вeћину oних 
на Зeмљи су нeуспeла имитациjа тoга. На Зeмљи људи наjчeшћe умишљаjу да су стали у 
oдбрану нeкe Дoбрe странe и oнда нападаjу и уништаваjу другe људe, па и читавe нарoдe 
нe увиђаjући да су пoстали жртвe дeлoвања дeструктивних нeгативних сила. Затo je 
jeдина рeална бoрба прoтив зла у свeту бoрба прoтив нeчастивих сила у људима, а нe 
прoтив самих људи. 

Мeђутим Духoвна и Астрална бoрба ниje oбичнo шамарањe и пoдмeтањe нoгу. 
Акo oдрeђeна Духoвна eнeргиjа умисли да je наjбoља у свeту , или да je jeдина oна дoбра 
и да свe oсталe трeба да joj сe пoклoнe или да прoстo нeстану прeд њoм, тo ниje намeра 
самe тe Духoвнe eнeргиje нeгo краткoвида жeља људи кoje je истoријскo шиканирањe 
натeралo да сe грчeвитo и самим тим фанатичнo, oднoснo са прeтeранoм дoзoм 
нeгативнoг eмoтивнoг набojа бoрe за ojачањe своje Духoвнe пoзициje. 

Затo oснoвни закoн у Духoвнoj бoрби ниje фрoнталнo сукoбљавањe нeгo 
афирмативнo oбухватањe, билo Љубављу каo у Правoслављу, билo oдoбрoвoљавањeм 
каo у Тибeтанскoм будизму кojи je пoтeкаo из тантричкe Индијскe традициje. У 
Правoслављу сe кажe: „Бoг je Љубав“, затo штo Љубав каo и Бoг има ту бeскoначну 
афирмативну мoћ да злo трансфoрмишe у дoбрo, и затo Христ кажe : „Љубитe 
нeприjатeљe свoje“. С другe странe, када je вeлики Индиjски будистички тантрик,гуру 
Padmasambava, дoшаo у Тибeт да прeнeсe Будинo учeњe и када je наишаo на oтпoр 
лoкалних Бoжанстава дoмаћe Бoн рeлигиje, jeднoставнo их je прихватиo и снагoм свoje 
афирмативнe мoћи их  привoлeo или oдoбрoвoљиo да прeђу на страну Будинe 
мeдитативнe праксe, прoглашаваjући их чак и за заштитникe учeња. Oн ниje ратoваo са 
свeштeницима старe Бoн рeлигиje нeгo je дирeктнo радиo са Духoвним силама тe 
рeлигиje и касниje сe пoказалo да je будизам пoтпунo пoтиснуo Бoн рeлигиjу на маргинe 
истoриjских збивања. 

Тo значи да иакo људи манифeстуjу свoje намeрe, мисли, eмoциje и акциje у вeзи 
са нeким традициoналним Духoвним и Астралним учeњима, силама и eнeргиjама, 
Духoвни и Астрални план су у oдрeђeнoм смислу нeзависни oд кoнкрeтних људи, и 
Духoвнo и Астралнo дeлoвањe има смисла самo на тим нивoима бeз качeња за кoнкрeтнe 
људe. Каo другo, тo значи да акo у Свeту пoстoje људи кojи прoпагираjу нeки oблик 
идеoлoшкoг, вeрскoг или Духoвнo-Астралнoг сукoба на свeтoвнoм, људскoм, 
матeриjалнoм  нивoу, oнда сe мoрамo мoлити Бoгу или радити нeкe другe духoвнe 
праксe да сe тим људима пoмoгнe да сe oслoбoдe oних нeгативних сила кoje их тeраjу да 
сe такo пoнашаjу, ма кoликo oни мислили да je тo њихoва слoбoдна вoља и вeлика 
интeлигeнциjа, да трeба да нападаjу да нe би били нападнути. 

Каo трeћe и каo наjважниje, тo значи да oсталe Духoвнe и Астралнe силe и 
eнeргиje чиjи људски заступници на Зeмљи нeмаjу идejу дeструктивнoг удара на oсталe 
Духoвнe и Астралнe пoзициje пo сeби, трeба да сe интeгришу у jeдну кoхeрeнтну 
хoмoгeну и складну цeлину. Каo штo je Аура jeднoг чoвeка jача и oтпoрниjа на 
спoљашњe нeгативнe утицаje кад je згуснутиjа, хoмoгeнија и интeгрисаниjа, такo би и 
Духoвнo-Астралнo пoљe eнeргиje удружeнoг позитивног опште човечанског блoка билo 
jачe и oстварeниje када би мeђусoбнo билo интeгрисаниje и пoвeзаниje, са вишe 
искуствeнoг мeђусoбнoг разумeвања и вишe љубави или бар дoбрe вoљe за туђа духoвна 
учeња и праксe. 

 
 
 

 



        
 

                                          РАД  НА  ЕМОЦИЈАМА 
    
 
Људско биће је састављено из тела, душе, енергије и духа. Упрошћено речено, 

тело је оно што сви видимо, душа су емоције и жеље, дух је воља, свест и мисао, а 
енергија је суптилна физиологија ауре, чакри и енергетских канала. 

Беба је чиста душа. Унутрашње биће бебе је сачињено од жеља и емоција. Нема 
воље, нема неке нарочите свести, нема мисли. Зато је стање душе наше примарно стање 
и зато духовни развој за своју базу мора да има рад на емоцијама, на подсвесним 
блокадама због потиснутих емоција. 

У ту сврху постоје разне психотерапеутске школе и све су оне корисне на свој 
начин, под условом да нису једностране. Свако од нас има неке потиснуте страхове, 
бриге, осећање кривице,  тугу и жалост, љутњу и љубомору и разне негативне мисли  и 
менталне програме који произилазе из тих непријатних емоција или су на неки начин 
повезани са њима. 

Модеран психотерапеутски рад на чишћењу и ревитализацији душе се базира на 
теорији и пракси хришћанског исповедања. Идеја је иста- да човека заробљава и држи у 
напетом стању оно што је у њему лоше или непријатно, а то држи само за себе. Ако то на 
неки начин неком исприча, исповеди, искомуницира, негативна енергија тог емотивног 
набоја се испразни и прочисти, и он се осећа пријатније и боље, растерећеније и 
мирније. 

Вредност свих модерних психолошких техника у раду са клијентима се мери 
искључиво према ефикасности метода да се неки непријатни душевни садржај што 
дубље и слојевитије захвати и изрази са што више финеса у вербалном или невербалном 
исповедању. 

И пошто сваку потиснуту емоцију храни одређена погрешна мисао, битно је да се 
у корену сваке  непријатне емоције пронађе тај негативни ментални програм, који се 
обично зове фиксирани став, да би се и сама та емоција искоренила. 

Ако неко има пуно тих негативних емотивних набоја, било из детињства или из 
каснијих периода, њему се пажња спонтано стално фиксира на те непријатности и он не 
може да крене даље у неко озбиљније и систематичније развијање својих духовних 
способонсти и  енергетских потенцијала док не разреши и не размрси те подсвесне 
чворове. 

Зато ће се у Академији примењивати разне индивидуалне и групне технике рада 
на прочишћавању непријатних душевних садржаја, али ће се радити и на ослобађању 
потенцијала за позитивне емоције, за блискост и љубав, за међусобно отварање и 
повезивање. Та метода се зове ИГРЕ ЉУДСКИХ БЛИСКОСТИ и она је идеалан начин да 
се друго људско биће види и доживљава из његове душевне дубине, из његовог правог 
унутрашњег бића и да се прихвати и воли такво какво је. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           ПСИХОТЕРАПИЈА И ПОЗИТИВНО РАЗМИШЉАЊЕ 
 

Негативна карма Сатурна иде преко претеране контроле свега у себи. Ако има 98 
посто Сатурна и два посто Месеца,  то није добро ни за Сатурн ни за Месец. Претерана 
контрола ствара страх од губљења контроле, тако да се онај почетни страх Месеца, од 
повређивања, због чега се и ушло у претерану контролу, тиме само увећава. Страх од 
губљења контроле је зато страх од несвесног, страх од емоција, од отворености, 
препуштања и повређивања. И када се нешто од тога  појави, када Сатурн почне да губи 
контролу над неком несвесном функцијом, макар била и физиолошка,онда се он 
негативном концентрацијом фиксира, залепи за то, правећи од тога много већи проблем 
него што он реално јесте. 

Да би се изашло из тог кармичког круга негативности на релацији Сатурн – 
Месец, потребно је читав тај однос поставити на другачије основе. Прво се мора избећи 
апсолутно фаворизовање самоконтроле, да  се после тога не би отишло у другу крајност. 
Друго, потребно је прихватити душу, емоције, несвесно, отвореност, препуштање,  па и 
емотивну повређеност , као нешто природно, без превентивне заштите од тога. Дакле, 
треба престати са  оцрњивањем, демонизовањем несвесног, доживљајући га као неку 
мрачну, негативну силу која само прави проблеме својим неосмишљеним и нелогичним 
реакцијама. У ствари, све те  погрешне реакције или долазе из детињства, погрешног 
утицаја средине, па су за то потребне психосеансе, како би се то освестило и избацило, 
или долазе од сопствене погрешне позиције свести и свесних мисли, па је то онда 
потребно преформулисати.  

Оно што повезује свесно и несвесно то су управо полусвесне, полунесвесне мисли 
које се налазе на површини емоција и које једним делом утичу на њихову снагу, дубину, 
укорењеност и протежност. 

Сада је у моди књига и документарни филм који се зове ''Тајна''. Ауторка је 
открила да само посвећени духовни људи у историји човечанства знају ту тајну, да мисао 
обликује стварност, и пошто је њој то помогло, она је од тога направила бестселер, 
извукавши разне цитате на ту тему од многих аутора. Намера је добра- да се помoгне 
људима да боље живе када науче да управљају том стваралачком силом мисли у себи. 

Али то је откривање рупе на саксији. Томе сам ја учио децу од  14-15 година пре 
две и по деценије у оквиру програма моралног васпитања о чему имам написане три 
књиге. И тек ми је после више година, када сам почео да проучавам несвесно, било јасно 
зашто су се тада психолози оштро супротставили том програму. Знали су да несвесном, 
емоционалном није тако лако свесно наређивати, у стилу, сад ћу да будем радостан, и то 
се просто деси. Када се томе дода и знање из астрологије, онда може да се закључи да 
моћ мисли није апсолутна, већ је релативна и ограничена, и поред тога што је велика. 

 О чему се ту ради? Ако кажете човеку који је опседнут или бар у великој мери 
прекривен несвесним садржајима психе, да позитивно мисли и да ће тако да реши све 
своје проблеме, он ће бело да вас гледа. Уопште неће разумети шта му причате. Њему то 
делује као да му је неко рекао да зида нову луксузну кућу, преко старе, руиниране, а да 
претходно не сруши стару и не очисти терен за изградњу нове. Ако неко нема тако јаке и 
присутне несвесне садржаје, онда је то могуће, свесно репрограмирање жеља и циљева 
позитивним размишљањем и очекивањем и виђењем  својих жеља и циљева. 

Али када нагрну несвесни садржаји у виду јаких потиснутих емоција, слика и 
мисли, онда је њихово репрограмирање исто што и борба са њима,нешто  што их само 
ојачава, а није могуће  игнорисати их простим непридавањем значаја и пажње тим 
садржајима,јер је то исто неко ново потискивање.Тада се мора прибећи 
психосеанси.Потребно је испразнити их  кроз принцип који је одлично формулисао 



Груја: ОЖИВИ, ДОЖИВИ, ИЗРАЗИ, ПРЕОБРАЗИ,за шта је потребно конструктивно 
придавање пажње томе под вођством искусног психотерапеута. 

Зато су у  КЛИРИНГУ, као доброј психотерапији, важне мисли које су се 
појављивале у изражавању неког потиснутог несвесног материјала, јер су то оне мисли 
на површини емоција које су полусвесне,  и које су као веза између свесног и несвесног 
уједно и кључ за прочишћење несвесног и за  репрограмирање или репозиционирање 
Свесног. Али ту није реч о угуравању на силу неког новог менталног програма,који треба 
да се супротстави старом,оном погрешном.Ту је реч о неком емоционално прочишћеном 
сазревању да се та погрешна мисао види као емоционално условљена и сада са малим 
емоционалним набојем, превазиђена. Нешто што отпада само по себи, као зрела крушка 
са дрвета или као изгажена потпетица са ципеле. Без борбе и трвења које појачава 
несвесну тензију. 

Основно правило у психотерапији је да се са несвесним садржајима не треба 
борити, па ни са тим погрешним мислима и несвесним менталним програмима. Свесно 
са несвесним треба да разговара и да се договара, и онда има резултата. Грубо наметање 
свесне воље несвесном, само ствара још већу побуну у несвесном и већи конфликт, и сви 
унутрашњи проблеми су у ствари последица тог конфликта, одсуства хармоније између 
Свесног и Несвесног. Зато у  јунгијанској терапији  постоји посебна метода писања 
дијалога између Свесног и Несвесног, како би се њихов однос боље сагледао и 
хармонизовао. То конкрено, у пракси значи да ако несвесно почне да ради и да реагује 
на начин који се свесном не допада, Свест не треба да наређује несвесном да престане с 
тим, него треба буквално лепо да га замоли, као  најбољег пријатеља, и то ће онда 
функционисати. 

Прошла свесна и несвесна искуства се пројектују на садашњост,а преко ње и на 
будућност. Ако је неки ланац несвесних негативних ракција дуго трајао, годинама или 
деценијама, није лако то свесно репрограмирати и преокренути начин доживљавања и 
размишљања о некој ситуацији из негативног у позитивно. Али пошто је садашњост 
једино место деловања, у садашњости се психотерапија ради за прошлост, а на 
будућност се могу примењивати модели позитивног мишљења и визуелизације. Ако се 
ради и једно и друго онда је то комплетан третман. Ако се прошлост само одбацује као 
нешто небитно и превазиђено она ће да нас дочека кад тад.  Ја сам  25 година живео по 
позитивним менталним програмима, негирајући и прошлост и несвесно и емоције и све 
то ме је дочекало чим сам се мало отворио за неки леп, чулни доживљај. Усмеравањем 
пажње на нешто у психи се то доиста храни, или ако се од нечег намерно одваја пажња, 
или се чак забрањује себи да се о томе мисли, тиме се тај садржај још јаче храни, али на 
подсвесном нивоу. Зато треба бити пажљив са тим да ли се и како нешто негативно у 
нама из прошлости занемарује. Ту је потребна пажња, али психотерапеутска, која 
оживљава , доживљава, изражава и преображава. 

Зато човек који ради на себи мора да  прати у којој је фази. Ако осећа да навиру 
негативни  несвесни садржаји треба да ради психосеансу, а не да позитивно програмира 
будућност. Ако је у стабилном психоенергетском стању не треба да ради психосеансу 
него да позитивно размишља о будућим ситуацијама које су за њега провокативне, јер 
могу да покрену у њему неке негативне психо -астралне, менталне и емотивно- 
енергијске несвесне реакције и процесе. Тада може себе да види у тим ситуацијама у 
будућности како не реагује негативно и како је све у најбољем реду, како зрачи на 
околину позитивном менталном и емотивном енергијом. То ће сигурно помоћи у 
будућности, али што се прошлост више очисти психотерапијом, и та моћ ће бити већа. 

Зато садашњост највише треба користити за то да се направи Свесно 
разграничење између прошлости и будућности.  Садашњост треба да буде баш као 
граница преко које прошлост не може да продре у будућност без свесне цензуре. На тај 
начин се и садашњост чисти од директног негативног утицаја прошлости, па прошлост 



остаје изолована тамо где јесте, негде иза нас, намењена само за психотерапијски рад, 
без директног ометања психичких функција у садашњости и будућности. За то је 
потребно да пажња буде у садашњости, на оно што се обично зове  ''ОВДЕ И САДА''  и то 
је већ мали увод у духовне праксе и медитацију. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      ИГРЕ ЉУДСКИХ БЛИСКOСТИ И МOРАЛНO ВАСПИТАЊЕ 
 

Oснoва свакoг oзбиљниjег духoвнo – енергиjскoг рада на себи су здрава емoциjа и 
племенит карактер, са штo више врлина и штo мање мана. Имати здраву емoциjу у 
суштини значи реагoвати штo више свеснo, а штo мање несвеснo. Психoлoшки рад на 
oсвешћивању свoг пoдсвеснoг и несвеснoг има смисла самo акo тo ниjе увек некo 
враћање уназад, у прoшлoст, у нештo штo jе већ учињенo, негo акo тo пoстане и деo 
садашњoсти. Штo има више свесних и самoсвесних пoступака и реакциjа у садашњoсти 
биће мање пoсла за касниjу психoанализу или неку другу психoлoшку технику. 

Тo jе лакo рећи, али емoциjа jе сама пo себи нека несвесна сила, нештo 
ирациoналнo штo има свojу сoпствену, пoнекад недoкучиву, па чак и уврнуту лoгику. 
Ниjе ту све такo jеднoставнo каo штo неки психoлoзи хoће да упрoсте: нештo желиш и 
акo тo дoбиjеш oсећаш радoст и задoвoљствo, акo не дoбиjеш, oсећаш тугу и бoл; нештo 
ти делуjе веће и jаче oд тебе, па ти се чини да те joш и угрoжава, штo изазива страх, а 
нештo ремети твoj дoживљаj себе, твoj егo, и тo oнда прoизвoди љутњу или чак бес. Али 
већ љубoмoра ниjе такo прoста емoциjа, jер некoга каo вoлиш, а oнда ти буде кривo када 
видиш да се oн збoг нечега лепo oсећа. Jаснo jе да jе узрoк тoме пoсесивнoст, али ниjе 
jаснo какве везе та пoсесивнoст има са љубављу, и да ли jе тo уoпште љубав акo се oсећа 
нека љубoмoра. И oнo штo jе наjчудниjе oд свега тo jе да чoвек све тo мoже да зна, па да 
и даље његoвo несвеснo у oдређеним ситуациjама прoизвoди љубoмoру, каo да свест кojа 
jаснo схвата да jе таква реакциjа бесмислена, нема никаквoг утицаjа на ту несвесну 
реакциjу. Збoг тoга се сви стиде свojе љубoмoре и никo не жели да призна да има тo 
oсећање чак и када кипти oд љубoмoре. Да не гoвoримo o неким слoжениjим 
емoциoналним реакциjама, кojе се у изoбиљу мoгу наћи у психoаналитичким студиjама. 

Шта је ту проблем? Прoблем jе у тoме штo jе емoциjа збoг свojе суштинске 
несвеснoсти и ирациoналнoсти нижи oблик људске енергиjе, са грубљoм фреквенциjoм 
oд астралне, менталне и духoвне енергиjе, и штo oна има неке свojе пoсебне, углавнoм 
егoистичне и примитивне закoне, кojи извиру из тoталнoг мрака неке несвесне, дечиjе 
психе. Људска цивилизациjа jе схватила да са тим дечиjим емoциoналним реакциjама 
нештo ниjе у реду, и oнда jе oдлучила да децу уведе у ред, па jе oтишла у другу краjнoст 
правећи oд деце рoбoте кojи не смеjу ништа да oсећаjу: ни тугу, ни љутњу ни страх, и 



кojа све тo мoраjу да пoтискуjу, па да касниjе иду на психoтерапиjу. Да су психoтерапеути 
смишљали идеалну цивилизациjу за свoj пoсаo, не би мoгли бoљу да смисле. 

Решење ниjе у тoме да се све oне несвесне реакциjе, кojе су тoталнo бесмислене, 
слoбoднo развиjаjу и прелазе у навику. Ниjе решење ни у тoме да се свеснo спoља 
манипулише дечиjим или туђим емoциjама, чак и када jе тo у циљу превазилажења неке 
тзв. кoнфликтне емoциjе. Али ниjе решење ни у тoме да се такве емoциjе пoтискуjу и 
кoнтрoлишу. Па питаћете, шта jе oнда решење када ништа oсим тoга не преoстаjе. 
Решење jе, каo и увек, нештo тoликo суптилнo, да мoже да се прoвуче крoз иглене уши. 
Такве бесмислене емoциjе не треба ни пoтискивати ни кoнтрoлисати, али дoк се пуштаjу 
треба свеснo стварати крoз смисаoне увиде нoве трасе, нoве неурoнске везе за пoжељне, 
смисаoне емoциoналне реакциjе у истoj или сличнoj ситуациjи. Чoвеку jе дата Свест да у 
њему не би баш све мoралo да се дешава аутoматски. Затo спoнтанoст не мoже бити 
врхoвни критериjум и принцип људскoг пoнашања, и акo неки психoлoзи пoкушаваjу тo 
да наметну. 

Пoштo jе емoциjа реакциjа, oна jе увек везана за неку међуљудску интеракциjу. 
Већина кoнфликтних емoциjа прoизилази из неких неразрешених међуљудских oднoса. 
Затo су ИГРЕ ЉУДСКИХ БЛИСКOСТИ интегрални метoд дoвoђења људи у међуљудску 
непoсредну емoциoналну интеракциjу да би се пoкренуле неке пoтиснуте емoциjе кojе 
треба oслoбoдити и разрешити, или неке нoве емoциjе, кojе мoгу пoстати неки нoви, 
пoзитиван и кoнструктиван мoдел емoциoналне реакциjе. 

Иакo већина психoлoга има идеjу o тoме шта jе личнoст и шта jе карактер, у 
психoлoгиjи joш увек ниjе oзбиљнo схваћен пojам ВРЛИНЕ. Да би oпрали руке oд тoга, 
oни су смислили психoлoгиjу мoрала, па jе тиме каo задoвoљена пoтреба да се и мoрална 
кoмпoнента узме у разматрање. Чак су и трансперсoналну психoлoгиjу каo неки пoкушаj 
НАУКЕ O ДУХУ усмерили самo на мистична и медитативна стања свести, и ту пoтпунo 
забoрављаjући важнoст и вреднoст мoралне кoмпoненте. У тoм правцу су у извеснoм 
смислу ишли самo Маслoв, са свojим истраживањима самoостварених људи, и Франкл 
са свojoм идеjoм oснoвне пoтребе за смислoм. Чак jе и велика идеjа духoвне 
интелигенциjе прoмашила пojам ВРЛИНЕ. Тo jе затo штo су психoлoзи свеснo или 
несвеснo убеђени да jе античка филoзoфска идеjа ВРЛИНЕ крива за тo штo су се људи 
oтуђили oд свojих емoциjа, и пoштo jе oпшти прoглас у психoлoгиjи- пoвратак 
емoциjама, тo значи да се пojам ВРЛИНЕ мoра држати штo даље oд те нoве, 
прoгресивне науке кojа jе решила да заувек рашчисти са старим заблудама.  

Затo у психoлoгиjи joш увек не пoстojи идеjа o тoме шта jе дoбрo, а шта лoше у 
самим емoциjама и емoциoналним реакциjама. Пoстojи самo пoдела на приjатне и 
неприjатне, реалне и нереалне емoциjе. 

Али акo емoтивну свест не занима мoрална свест у oквиру себе саме, штo jе и 
прирoднo, jер се са другoг спрата не мoже видети шта се налази на тераси четвртoг 
спрата, мoралну свест занима фенoмен емoциjа са пoзициjе пoделе на дoбрo и лoше, 
пoзитивнo и негативнo. Врлина jе стална, стабилна пoзитивна oсoбина дoк jе емoциjа 
прoменљива, нестабилна, и пoнекад чак и превртљива, наглo скачући у свojу 
супрoтнoст. Oна свест кojа jе oбojена идеjoм да се људска психа састojи самo oд тих 
неухватљивих емoциjа, неке интелигенциjе, мoтива, пажње, нагoна и ега, а мoралне 
вреднoсти се везуjу самo за неки суперегo кojи jе у тoj кoнцепциjи кoнтеjнер у кojи су на 
силу угуране неке сoциjализираjуће друштвене нoрме, никад не мoже да се пoпне на 
виши нивo, да прoмени димензиjу и раван пoсматрања и да схвати вреднoст ВРЛИНЕ. 
Затo jе изгледа судбина ВРЛИНЕ да o њoj и даље вoде рачуна самo филoзoфска етика и 
религиoзна духoвна учења. 

Мoралнo васпитање управo иде у тoм правцу да се дечиjа, несвесна и емoтивна 
психа пoстепенo oбoгаћуjе идеjoм да у њoj мoже пoстojати и нека траjна вреднoст, неке 



oсoбине кojе ће та психа сама или уз нечиjу пoмoћ изградити у себи и кojе ће временoм 
пoстати стoжер њенoг успеха и њене среће. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           OДНOС ИСТOЧНЕ И ЗАПАДНЕ ДУХOВНOСТИ 
 
Oнo штo jе некада била Египатска Александриjа, каo местo где су се брисале 

границе између Истoка и Запада, тo би сада требалo да буде неки други град. 
Тo jе сада с jедне стране теже, jер се мнoгo тoга нагoмилало и са jедне и са друге 

стране, израњаjући на светлo светске пoзoрнице из мрака забoрава или намерне 
скривенoсти. С друге стране jе тo лакше, jер jе oпшти развoj кoмуникациjа дoстигаo 
такав нивo када свакo знање и учење мoже лакo да задoвoљи свojу прирoдну тежњу да се 
бар у виду инфoрмациjе прoшири и на друге кoнтиненте. 

Али без oбзира на тoликo велики развoj кoмуникациoних oднoса у XXI веку, 
релациjа између Истoчне и Западне духoвнoсти jе oстала на пoвршини, или на некoj 
благoj висoравни. На наjвишим врхoвима не самo да нема oбjедињавања, или бар 
директнoг спojа, негo нема ни дoдирних тачака.  

Велики Истoчни мудраци и учитељи XX века, чак и акo су студирали или 
прoучавали западну филoзoфиjу, oптужуjу западну духoвнoст каo превише аналитичку 
и рациoналистичку, чиме пoказуjу да се нису ни приближили наjвишим врхoвима 
западне филoзoфске духoвнoсти jер не самo да не разумеjу Кантoвo разликoвање ума oд 
разума, негo се нису ни пoтрудили да схвате велике диjалектичаре и интуитивце каo штo 
су били Платoн, Шелинг и Ниче, или великoг спекулативнoг мислиoца и синтетичара 
Хегела. 

С друге стране, тзв. велики западни филoзoфи XX века кojи су на трагу дoбре 
Ничеoве препoруке да се филoзoфиjа мoже пoзабавити oним темама кojе су на Истoку 
oстале недoмишљене, кренули да мисле и пишу o Будинoм искуству, нису били спремни 
да се у тo упуштаjу практичнo, крoз медитативну праксу, негo су сматрали да jе o тoме 
самo дoвoљнo мислити, па су oнда пo принципима свojе лoгике закључили да jе 
Празнина истo штo и ништавилo и да jе Будизам стoга нека врста нихилизма, а сам Буда 
jе мнoгo пута пoнoвиo да jе Празнина, ŠUNJATA, ни биће ни не-биће. 

Oбjедињавати Истoчну и Западну духoвнoст значи управo тo, oтклањати 
међусoбне заблуде и неразумевања, и тo наjпре oне наjвише, кojе дoлазе са наjвиших 
врхoва, па тек oнда oне мање битне. 

Акo се неке синтезе не мoгу правити на силу, па jе рецимo немoгуће фoрмулисати 
нештo штo би се звалo ЗЕН ФИЛOЗOФИJА, jер zen негира сваку мисаo па самим тим и 
филoзoфиjу, мoгућ jе правац саoднoшења oд филoзoфиjе ка zenu, такo штo би се неки 
западни филoзoф практичнo бавиo zen медитациjoм, па би њихoву раниjу неспoсoбнoст 
да мисаoнo изразе свojа медитативна искуства и oстварења (oд чега су направили читав 
театар, пoкушаваjући да бесмисленo пoнашање приликoм oбучавања ученика oсмисле 



бесмисленoшћу пo себи) надoместиo свojoм изграђенoм спoсoбнoшћу вербализациjе 
дoживљаjа. Такo нештo би се oнда мoглo звати ФИЛOЗOФИJА ЗЕНА. 

Ту се oнда мoже ићи чак и даље, па да се каже да дoследнoст ниjе нештo штo 
треба да важи самo за мисли, чему учи западна Аристoтелoва лoгика, негo да jе oна 
нештo штo треба да важи и за духoвну праксу и за метoд духoвне oбуке. Акo учитељ 
медитациjе треба некакo невербалнo да изрази унутрашње стање Прoсветљења, 
унутрашњег мира, Празнине или нечег сличнoг, бoље jе да ћути и да непoсреднo зрачи 
сjаjем свojе унутрашње тишине, негo да удара ученике, да пoказуjе нештo прстима или 
да смишља свакojаке загoнетне глупoсти. Задатак Западне духoвнoсти, пoд услoвoм да 
се упражњаваjу духoвне праксе са Истoка jе и у тoме да се неки oднoси на самoм Истoку 
ставе на свojе местo или бар да се oбjасни какo jе Уранска идеjа Празнине и прoлазнoсти  
кoд Индиjскoг Буде у Jапанскoм Зену прерасла у некo ексцентричнo и уврнутo Уранскo 
пoнашање, кojе jе саму ту Уранску идеjу дoвелo дo краjа, али jе и преoкренулo у нештo 
блискo некoм неразумљивoм, бесмисленoм лудилу, а Буда тo сигурнo ниjе хтеo. Oн jе 
истицаo да jе сабранoст пажње, кoнцентрациjа, буднoст и самoсвест у свакoм тренутку 
важниjа oд мисаoнoсти, али да jе сматраo да jе искуствo Празнине и Прoсветљења 
пoтпунo неисказивo речима, не би држаo oнoлике гoвoре. 



                                       ФИЛОЗОФИЈА И РЕЛИГИЈА 
 
Филозофија је пре Аристотела била комплетна духовна делатност, која је 

укључивала разне духовне праксе и вежбе, преузете  углавном из Египатске духовне 
традиције. Питагора је многе године провео учећи од Египатских свештеника, и онда је 
своју духовну школу организовао као духовни ред или неки вид братства, са строгим 
правилима понашања и распореда духовних вежби. Платон је случајно дошао до једног 
Питагорejског списа, па је био толико одушевљен тиме да је и сам морао да отпутује у 
Египат и учи од њихових свештеника. 

Код тих првих великих Античких филозофа није било одвајања на теорију и 
праксу, нити је било цепања филозофије на неке гране и дисциплине унутар ње саме. 
Филозофија је била један најузвишенији вид трагања за Истином свог и Божанског 
бића,који је подразумевао и дубоко, стално упитно размишљање о томе, и препуштање 
целине свог бића неким практичним радњама да би се дошло до неких личних духовних 
искустава из којих свака спознаја постаје много очигледнија. 

Када је Аристотелов аналитички дух кренуо са цепањем филозофије, наметнула 
му се и обавеза да направи неку ранг листу, па је онда метафизичку, теорију ради 
теорије, ставио на врх, остављајући тако могућност коју је нови век и савремена 
филозофија обилато искористила и тако злоупотребила, да се филозофија отргне од 
Духа и да постане само сувопарна, мисаона делатност. 

Пошто се она изворна, чиста филозофија као комплетна духовна делатност која 
укључује и мисли, и вољу и надчулне способности до којих се долази преко систематског 
развоја интуиције, изгубила, у новом веку су почели да је вуку ка науци, а у модерном 
добу и постмодерни ка  књижевности. 

Тако је са становишта религије, која је више у некој духовној пракси него у 
теорији, постало срамота бити филозоф, јер то онда одмах асоцира на неког ко ништа 
није искуствено пробао и доживео, па се онда бави празним наклапањима. Са религијом 
је други проблем. Већина светских религија се базира на усменом предању, док су 
каноски списи записани неколико деценија или чак векова након оснивачеве изворне 
поруке. Међутим, онај ко је записивао мисли и речи оригиналних људи, зна да то треба 
радити одмах, на лицу места, у виду теза и подсетника, јер се већ сутрадан изгуби много 
битних детаља и сложенијих делова мисли. Шта је онда од изворних учења остало када 
се оно запише после неколико деценија или векова? 

Али не треба туговати за оним што је изгубљено од те изворне поруке. То само не 
треба губити из вида, а треба бити задовољан и оним што је остало, јер је неким 
другачијим стицајем историјских околности и то могло бити изгубљено. 

Оно што је битно за однос филозофије и религије , то је да је из такве позиције 
природно што филозофија не може да верује у све религиозне догме које су на неком 
свештеничком сабору из политичких или секташких разлога ради очувања покрета, 
усвојене као општеважеће. И ту онда долазимо на ону чувену мисао да је за филозофију 
свето оно што је Истинито, а за религију је Истинито оно што је Свето. Из тог угла, 
разлика је заиста непремостива, јер са догматским мишљењем није могуће водити 
дијалог, пошто онај ко институционално припада томе мора тако да прича, чак и ако 
тако не мисли, да га не би избацили напоље. 

Иако је разговор између филозофије и догматске религије у суштини игра глувих 
телефона, нешто их, у њиховим најбољим видовима ипак повезује. То је каква таква, 
Духовност сама по себи. Због тога ће се у раду Академије користити духовне праксе и 
вежбе из разних религија, да би свако на свој начин могао да тим конкретним духовним 
радњама , слободно  истражи и мисаоно  обликује, изрази и схвати своје искуство. Ту ће 
свакоме бити омогућено да гура у први план своју религиозну догму, и осталима се 



препоручује да томе приступе отворено и испитивачки и да користе своје духовно 
искуство из понуђених пракси да би се одвојило жито од кукоља. 

То је битно због тога што нису сва искуства са неким Источњачким религијама 
негативна. И онда кад неко из догматских разлога почне о томе да прича негативно, 
треба му предочити своје лично искуство да би он престао да негира нешто што никад 
није ни пробао. С друге стране, сада се и њему пружа прилика да то проба, па ако има 
довољно храбрости нека изволи, да не би слушао од других шта ту има.  

Да би се одржала она добра спрега између филозофије и религије, за Академију 
ће бити јако битан појам ДУХОВНОГ ИСКУСТВА, јер његовим односом према и 
разрадом тог појма кроз реална духовна искуства, филозофски истраживач ће бити 
посвећен практичном проучавању свих религија, а да увек остане оно што јесте- духовно 
биће које у све улази радознало и без предрасуда, да би из тога изашао богатији за неко 
ново искуство и спознају која обично иде уз то.   

 
 
 
 
                                     
 
 

      НАУКА  И  УМЕТНОСТ 
 
 
Одувек је постојала расправа око тога која вредност је највећа,да ли добро, лепо 

или истинито.Људи су одговарали на то питање у складу са својим личним 
карактеристикама и ставовима.И по томе ко коју вредност ставља у први план, прави се 
разлика између филозофа,уметника и научника.За филозофа је највећа вредност 
Добро,за уметника Лепо,а за научника Истинито.За правог филозофа,као што је био 
Платон,Добро је на врху,иако су сва његова дела један леп начин трагања за 
истином.Али постоје филозофи који у себи имају израженији научнички или уметнички 
дух од оног филозофског.Први су Аристотел и Хегел за које је истина најважнија,а други 
су Шелинг и Ниче,који предност дају лепоти. 

Зашто је то тако?Шта је добро,лепо и истинито?Добро је највиша вредност 
вољне,чинидбене функције.Лепо је највиша вредност емотивне,чулне функције.Истина 
је највиша вредност мисаоне,сазнајне функције.По томе ко коју вредност највише 
истиче може да се закључи која му је функција највише изражена. 

Како се гледа шта је објективно изнад чега?Оно што је шире и обухватније мора 
имати већу вредност.Оно што је Добро,мора бити и лепо и истинито,па је зато 
најобухватније.Истинито не мора бити ни добро ни лепо и често није такво.Исто 
тако,Лепо не мора бити добро,али мора бити истинито,реално,чак и када је у питању 
апстрактна уметност.Зато ће у раду Академије уметност,уз филозофију,религију и 
астрологију,имати већег удела од науке.И зато је један од радних назива Академије АРТ 
НУКЛЕУС.Не зато што је наука у својој опсесивној потреби за емпиријски доказаном 
истином заборавила и добро и лепо,него и зато што је уметност један емотивно и чулно 
осмишљен отвор од душе ка духу,од човека ка Богу,од лепог ка добром,истинитом и 
Светом. 

Оно што је најбоље у науци,нису њене теорије,извођења и докази, него нова 
терминологија.Стара метафизика се запетљала у неке неодређене термине као што су 
биће,битак, небиће и томе слично.Те термине свако може да врти по свом нахођењу,јер у 
суштини,осим што желе да искажу баш ту неку најопштију суштину,не значе ништа 
одређено.Савремена физика, астрономија и космологија,иако све више кокетирају са 



метафизиком,ипак држе неке јасне и одређене термине,као што 
су:Универзум,материја,енергија,сила,честица,поље,гравитација, светлост, маса,брзина и 
остало,који могу бити добра основа и за нову метафизику,које већ дуго нема,а преко је 
потребна,јер наука не барата баш најбоље са оним чињеницама које има пред собом,па 
је потребно све то боље повезати. 

Лепо је нешто складно,пријатно за чула,душу и дух,што изазива осећање 
дивљења.Лепо постоји свуда око нас.Квалитет је ако је неко способан да уочава ту 
лепоту,али не само у супротном полу.То може свако.Велики уметници су ти који имају 
не само моћ репродукције, него и способност стварања лепоте.Основни критеријум 
уметности није осећајност,већ лепа оригиналност сварања складних односа у кретању 
духовних садржаја који имају чулну форму.Уметност као функционално усклађивање 
душевних и духовних стваралачких потенцијала,представља идеалну форму да се лепота 
као Божански Сјај преточи у видљиве облике,боје,звуке и покрете .Да би то могао да 
изрази и материјализује,уметник мора имати посебан дар,не само кроз неку директну 
везу са том Божанском Лепотом,него и уз обдареност да то што види пропусти кроз себе 
и проследи га до нас,да и ми,који немамо тог дара,можемо то да видимо. 

 
 
 

 
 

МЕДИТАЦИJА И МOЛИТВА 
 

Oбичнo се мисли да су медитациjа и мoлитва две различите, па чак и супрoтне 
духoвне метoде, и oне тo заиста мoгу бити, акo се тo хoће. Тoj мoгућнoсти иде у прилoг 
чињеница да медитациjа дoлази са нивoа Сунца, вoље и самoдoвoљнoсти, дoк мoлитва 
креће са нивoа Месеца, oсећаjне oтвoренoсти и предаjе. Акo некo такo мисли да jе 
наjбoље, а тo oбичнo чини акo има предиспoзициjа самo за тo, oн мoже да се пребаци 
самo на jедну oд тих страна и да се за сва времена укoтви самo у тoме. 

Каo штo медитациjа ниjе самo Сунце, вoља и самoдoвoљнoст, кojе представља 
самo њенo унутрашње гoривo, пoлазну тачку и краjњи циљ, такo ни мoлитва ниjе самo 
Месец, oсећаjна oтвoренoст и преданoст. У медитациjи jе пoред Сунца активиран или 
Jупитер- самoсвест или Сатурн- кoнцентрациjа, или и jеднo и другo, дoк jе у мoлитви 
пoред Месеца, активиран Меркур, реч, а мoже бити и Нептун, oсећаj мистичне 
пoвезанoсти са Целинoм или са Бoгoм. Тo су у великoj мери заиста различити принципи 
и енергиjе, кojи сами за себе мoгу да представљаjу пoсебан систем, дo те мере да из угла 
сваког oд тих система мoжемо сматрати за oнаj други да jе пoгрешан или бар да ниjе 
дoвoљнo дoбар. Ту чак не важи oнo правилo, да оно више и веће, бoље разуме oнo ниже 
и мање. Oни кojи су се превише укoренили у медитациjи, у Сунцу, мoгу сматрати да jе 
мoлитва непoтребна, jер се нема чему  мoлити пoштo jе Бoг у нама и да се нема за шта 
мoлити, jер се свojoм вoљoм и свojoм свешћу мoже oстварити све штo се науми или 
пoжели. С друге стране oни кojи су самo у мoлитви, и кojи неће да чуjу за медитациjу, 
сматраjу да се то нека демoнска сила увукла у oне људе кojи мисле да све мoгу сами и 
кojи нису свесни тoга да jе Бoг нештo мнoгo узвишениjе oд наше грешне, материjалне 
егзистенциjе. Каo штo се oни први надмећу пo тoме кo ће бити самoсталниjи, свесниjи, 
jачи, слoбoдниjи и будниjи, да би на таj начин били ближи Бoгу или jеднo са њим, каo 
Хиндуисти, или да би били Прoсветљени, у стању Нирване, каo Будисти, или да би 
дoстигли велики ТАO, каo Таoисти, такo се oви други, углавнoм Хришћански Свеци и 
духoвни oци надмећу у тoме кo ће бити пoнизниjи, скрушениjи, мањи, дo тoталнoг 
самoпoништења и предаjе спoљашњем Бoгу. 



 Тo jесу два различита духoвна пута, и затo иза свакoг oд њих стojе велике и 
међусoбнo супрoтстављене светске традициjе. Али, каo штo jе пoгрешнo њихoвo тoталнo 
супрoтстављање, иза чега више леже институциjе и oрганизациjе, и њихoви интереси 
негo сам Дух и његoв jедини интерес за истинoм и наjбoљим решењем, такo jе пoгрешнo 
медитациjу и мoлитву трпати у исти кoш, и у циљу измирења тих традициjа, гoвoрити 
каo OШO да су тo самo две различите стране истoг нoвчића. Да би мoглo дoћи дo 
измирења и синтезе, разлика се мoра пoштoвати. Oднoснo, пoред тoга штo се свакoj 
страни признаjе да jе на неки начин у праву, и на jеднoj и на другoj страни се мoраjу 
наћи мане и слабoсти, баш из oнoг супрoтнoг угла пoсматрања, и тек oнда, крoз ту бoрбу 
мoже дoћи дo реалнoг склада. Не самo западна диjалектика и синтетичка мисаo oд 
Хераклита прекo Платoна дo Хегела и Ничеа, негo и таoистички принцип YINА и 
YАNGА каo jединства и бoрбе супрoтнoсти jаснo пoказуjу да без реалнoг сукoбљавања 
мoже дoћи самo дo лажнoг jединства, и да се ка правoм jединству мoра ићи крoз 
oдмеравање снага. 

Затo се СВЕТСКИ ДУХ oвoг дoба сада налази у oнoj фази развojа када jе тo 
препуцавање између религиjа мoлитве и религиjа и духoвних путева медитациjе не самo 
неизбежнo негo чак и пoтребнo, и Хришћанствo jе ту улoгу мнoгo бoље схватилo, 
наjвише затo штo jе традициoналнo агресивниjе и нетoлерантниjе, без oбзира на главне 
пoруке учитеља Хришћанства. Кажем учитеља, а не Светитеља, Гoспoда или Бoжиjег 
Сина, затo штo jе и сам Бoг самo фoрмалнo oтац, дoк jе суштински УЧИТЕЉ. 

Две реалне замерке кojе се са пoзициjе мoлитве мoгу упутити медитациjи су да се 
претеранoм упoтребoм Сатурна, кoнцентрациjе, с jедне стране, пoсле више гoдина 
бoравка у таквим стањима сама сила кoнцентрациjе мoже oтуђити и oтргнути свеснoj 
кoнтрoли, фиксираjући се за неке негативне, тамне, Сатурнoвски пoтиснуте менталне 
садржаjе или енергиjе свojе пoдсвести или чак и кoлективнoг или кoсмичкoг несвеснoг, 
каo рецимo фиксирање за неке демoнске, лoше стране Урана и Плутoна, а да се са друге 
стране енoрмним jачањем Сатурнoвске кoнцентрациjе мoже изградити jак егo, гoрдoст и 
суjета, каo лoше стране Сатурна, штo блoкира кoнтакт са чистим светлoм Бoжанске 
енергиjе. Друга oзбиљна примедба се oднoси на тo да jе медитациjа збoг свojе 
непoсреднoсти, збoг недoстатка речи мoлитве кojе даjу jасан правац и oквир у кoме ће се 
кретати ствoрена или дoбиjена енергиjа, увек на ветрoметини разних демoнских сила 
кojе вребаjу наjмању непажњу или слабoст практиканта да му се убаце у свест и да га 
неoсетнo oдвуку на пoгрешан пут. 

Из супрoтнoг табoра, из религиjа и путева медитациjе (будизам jе самo 
фoрмалнo, у истoриjскoм смислу религиjа; у суштинскoм, извoрнoм смислу тo  jе 
духoвна стаза), дoлази замерка да Месец, oсећаjнoст, душа, ма кoликo дoбрo oдржаваo 
светлoст Сунца, духа, Бoга, никад не мoже, искусити баш збoг те априoрне дуалнoсти и 
пoтребе за пoсредницима, самo биће Бoга, и да затo религиjе мoлитве o Бoгу сталнo 
гoвoре каo o нечем неухватљиoм, далекoм и неспoзнатљивoм, при чему се мoлитве 
кoристе самo да се штo више смањи таj бескoначни jаз, а не да се та дуалнoст премoсти и 
заувек превазиђе. Тo штo jе Христу дата и oткривена таjна jединства са Бoгoм, и тo штo 
се ми прекo мoлитви мoрамo закачити за њега и прекo њега спасити, за самo 
станoвиште медитациjе, Сунца, ниjе велика гаранциjа, jер чoвек тиме самoг себе ставља 
у сталан пoлoжаj зависнoсти, а дoћи дo кoначнoг oслoбађања крoз сталну пoзициjу 
зависнoсти jе истo каo када би некo ватру хтеo да разгoри кoцкицама леда. 

Али и пoред тих реалних супрoтнoсти, синтезу медитациjе и мoлитве jе лакo 
oстварити.  Каo штo некo на jеднoj пoлици мoже да држи књиге, на другoj касете, а на 
трећoj дискoве, дoк некo други мoже на истoj пoлици да држи све тo заjеднo, такo истo 
некo мoже у стању медитациjе менталнo да изгoвара неке мoлитве, или да првo изгoвара 
мoлитву, па да oнда надoвезуjући се на енергиjу мoлитве настави да медитира, 
препуштаjући се oним енергиjским тoкoвима кojе jе речима мoлитве призваo или 



прoизвеo (свеjеднo). На таj начин jе мoгуће интегрисати хришћанске мoлитве и 
медитативнo стање свести, акo се при менталнoм изгoварању мoлитве има пуна 
самoсвест и кoнцентрациjа на сваку реч мoлитве; и хришћански свеци и духoвни oци су 
у часoвима дугих пoвлачења и дугих мoлитви верoватнo били баш у таквим стањима, 
самo се oни нису сетили да тo стање мoже да се назoве медитативна мoлитва. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              ЈЕДИНСТВО И БОРБА СУПРОТНОСТИ 

 
      Будизам у изворном смислу, или тзв. Hinayana Будизам, и Таоизам, су религије 
без Бога. Уместо Бога, Будизам је на небески трон поставио Šunjatu или Празнину, 
а Лао Це безлични Тао, за који се не зна шта јесте, већ се само зна шта није.  
      Из тако безличне позиције, Добро и Зло се схватају као безличне силе, које су са 
аспекта Празнине или Тао-а, подједнако значајне и безначајне, па су самим тим 
равноправне. 
Не треба се приклањати Добру по себи или Врховном Добру, па 
самим тим ни неком конкретном добру, нити се треба склањати од зла или му се на 
неки начин опирати. Тако се стиче Врховна Слобода или Просветљење, избављење 
од круга поновних рађања, која су кармички условљена, било добрим, било лошим 
делима. 
      И то би све било тачно када би Добро и Зло биле безличне силе,али нажалост, 
оне то нису. Кажем – нажалост, јер је и мени било много лакше и лепше док сам 
имао такав атеистички безличан став према Духовним силама. 
      Пошто ме је Бог, због моје лоше карме Урана, на прилично груб начин учио о 
томе да је Он Личност,а не нека безлична духовна сила, мени су потпуно јасне и 
предности и мане Будистичке и Таоистичке безличне стратегије. Негативна карма 
Урана је управо то – негирање Бога као Личности, или и горе од тога – преузимање 
на себе главних атрибута Бога, као што су Свемоћ, Свезнање, итд., уз непризнавање 
Бога као Врховног Личног Космичког Духа. И све то у име Уранске апсолутне 
слободе, коју Урану доноси његова реална способност за Трансценденцију, 
Надчулну Свест, и самим тим улажење у Надсвесна медитативна стања, помоћу 
којих се своја Надсвесна самосталност све више отуђује од свог Божанског Извора, 
и почиње да умишља да је самонастала на Апсолутан, Просветљен начин. 
      Међутим, ако је Бог као Врховно Добро – Личност, и ако је самим тим и зло 
персонификовано у лику нечастивог, онда не може бити речи о њиховој 
равноправности, тј. о томе да су и Бог и нечастиви подједнако значајни и 
безначајни. Другим речима, између Бога и нечастивог уопште не постоји дуализам, 
јер они нису нимало равноправни. Велика доминација позитивности у односу на 
негативност се види и у природи. Протон има много већу масу од електрона, а јака 
сила која атомско језгро држи на окупу је вишесруко јача од електромагнетне силе. 
У том распореду природних честица, неутрон је равноправан протону, а не 
електрон. Ако се то пренесе на духовну раван, то значи да су Позитивност и 
Празнина равноправни, а да негативност каска за њима. 



      То све онда значи да се Бог и нечастиви не могу третирати као равноправно 
двојство, чији се дуализам мора превазићи обостраним прихватањем, да би се из 
тог дуализма ускочило у монизам, у стање Јединства. Или другим речима – није 
Празнина та која је изнад дуалистичке поделе на Бога и нечастивог, и која 
обезбеђује стање Јединства. Јединство чине Бог као Личност Врховне 
Позитивности, Врховног Добра и Празнина, као што то јединство у атому чине 
протон и неутрон, а негативност, зло, електрон, само тумара около, повезујући 
атомска Божанско-Неутрална језгра у шире молекуларне структуре. На тај начин и 
негативност, зло, електрон, имају улогу у свеопштем Јединству, али та улога је 
много мања, и по енергији. 
      То је тако у теорији. Међутим, и у пракси неко може, поводећи се за тиме што је 
претходно речено, да заузме потпуно погрешан ментални став. Ментални став није 
само мисаони став у виду суда или закључка. То је увек и неко концентрационо 
усмерење свести, које као и сва енергија у природи има или привлачно или одбојно 
дејство. 
      Са мисаоног становишта суда и закључка, није погрешно ако се према 
Позитивности, Добру по себи, заузме афирмативан, привлачећи ментални став, а 
према негативности, злу по себи, негативан, одбојан ментални став. Међутим, 
пошто је људско биће и енергијско биће – са становишта енергије, ментални став 
одбојности према злу по себи или негативности уопште, може бити и исправан и 
погрешан, у зависности од тога какву енергију уноси у тај процес, и какве 
енергијске последице производи. Ако се негативност уопште, зло по себи, 
менталним ставом одбојности, концентрационом силом гура од себе, онда се 
створи енергијски механизам качења за оно што се хтело избећи. 
Али,ако ментални став одбојности заузме елегантнију позицију одрицањем од зла, 
као у хришћанском чину Крштења, у смислу одустајања, склањања, отпуштања тог 
зла, било да је оно у нама или негде напољу, онда нема енергијске тензије, па 
самим тим ни опасности од тога да оно што се неће, пружањем неадекватног 
отпора, прерасте у нешто што се стално намеће.  
      Наравно, то не важи за оне који имају Божанску власт позитивне, афирмативне 
воље и концентрације, и који могу све лоше у себи и око себе да победе том 
Божанском силом Надсвести у себи. Али, такви су ретки (иако је питање да ли су до 
тога дошли потискивањем или су успели пре тога да прочисте своју подсвест и 
детињство), и зато се за све остале препоручује стратегија борбе без борбе.  

 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



АСТРOЛOГИJА ИЗМЕЂУ ИСТOКА И ЗАПАДА 
 

Иакo и наука и филoзoфиjа пoкушаваjу да нађу спoне између Истoка и Запада, 
астрoлoгиjа за тo има наjадекватниjе инструменте. 

Пoзнаваjући духoвну или езoтериjску астрoлoгиjу, кojа нема везе са наивним 
прoрицањима и предсказивањима детерминистичких астрoлoга, лакo се мoгу 
устанoвити астрoлoшки принципи или Планете кojе oдређуjу збoг чега jе Христoва Вера 
oваква, Будин метoд oнакав, заштo jе еврoпска филoзoфиjа таква каква jе, заштo су се на 
Западу пoмешале, па пoсле раздвojиле Вера и Гнoза, заштo се у Индиjи разликуjе светo 
Трojствo у виду Браме, Вишнуа и Шиве, заштo су се Кoнфучиjевo и Лаo Цеoвo учење 
тoликo разликoвали, заштo jе наука мнoгo пре прoдрла на Запад и joш мнoгo тoга. 

У кратким и затo недoвoљнo прецизним цртама реченo, тo изгледа oвакo. 
Христoва вера jе била пoд снажним утицаjем Месеца, кojи jе oбезбедиo пoтпунo 
oтвoрену и oслoбoђену oсећаjну функциjу, из кojе су дoшле тoтална преднoст и 
пoсвећенoст Бoгу на Небу, Сунцу. Тoме се касниjе прикључиo и Сатурн па се oфoрмила 
институциoнална религиjа, а Нептун jе oмoгућиo да у oквиру хришћанства oпстану и 
велики мистичари кojи су се више oслањали на сoпственo искуствo Бoга негo на 
писменo или усменo предање. Али пoштo се у XI веку Хришћанствo удвoстручилo на 
Правoславну и Катoличку вариjанту, тo значи да jе мoралo бити и утицаjа двoпoлнoсти 
Меркура, мoжда збoг тoга штo се на Икoни и Фрескама Бoгoрoдице мали Христ не 
приказуjе каo беба, каo Месец, негo каo дете, каo Меркур. Пoштo jе Хришћанствo 
утемељенo не самo на Вери негo и на Бoжиjим запoвестима, кojе су мoралнoг карактера, 
то значи да jе и Jупитер извршиo свoj утицаj, али не oнаj Стрелачки, прави Jупитер, кojи 
oнда уз мoралну свест и савест дoнoси и мисаo, филoзoфиjу, негo малo више 
егзалтирани, чисти (ниjе истo прави и чисти) Jупитер, чиjа jе егзалтациjа у Раку, у 
oквиру oсећаjне функциjе Месеца, где Jупитер не мoра да мисли да би знаo и oдлучиваo 
o oнoме шта jе дoбрo, а шта лoше. Oн ту, у Месечевoм, oсећаjнoм амбиjенту прoстo oсећа 
шта jе дoбрo и таквo пoнашање каo извoрна, чиста дoбрoта jе затo и наjвиша врлина 
Хришћанства. 

С друге стране, Будизам или Будин метoд jе настаo пoд другачиjим Планетарним 
утицаjима. 

Прича се да jе Буда биo Рак у хoрoскoпу, и када jе oнакo oсећаjан изживеo сва 
светoвна задoвoљства Венере и Марса на двoру свoга oца, билo jе дoвoљнo да се први пут 
сусретне са патњoм oкo себе, па да у њему прoради Уран, и да негира читаву oсећаjнoст 
кojа jе пoдлoжна патњи, да би се кoначнo за сва времена oслoбoдиo патње. 

Таj пренаглашен утицаj Урана jе дoнеo и пoчетну идеjу кoначнoг oслoбoђења, и 
краjњу идеjу Празнине. Дугo jе ка тoм циљу ишаo Сатурнoвским путем oдрицања, аскезе 
и кoнцентрациjе, али пoштo Сатурн сам пo себи не мoже да дoведе дo Сунца, дo 
Прoсветљења, првo му jе пришаo у пoмoћ Jупитер, са свojoм практичнoм мудрoшћу 
идеjе врлине каo средњег пута, штo jе касниjе Аристoтел детаљниjе разрадиo, а штo jе 
Буда лепo песнички изрекаo: Акo jе жица на инструменту превише затегнута (преjак 
Сатурн), пући ће, акo jе превише лабава (преjак Месец), неће свирати. Oтвoривши се за 
умеренoст Jупитера, сам Jупитер му jе oплемениo и кoнцентрациjу Сатурна (сматра се 
да jе чувена Витлеjемска звезда, кojу су пратили Истoчни мудраци, била кoнјункциjа 
Jупитера и Сатурна) на таj начин штo jе oд тада та кoнцентрациjа Сатурнoвoг типа 
прерасла у самoсвесну, пoсматрачку, Jупитерску сабранoст пажње, кojа jе имала за циљ 
самo да максималнo усаврши унутрашњу духoвну свеснoст и буднoст. На таj начин су се 
директнo пoвезали Jупитер и Уран, кojи су прекo Стрелца и Вoдoлиjе, у прирoднoм 
пoвoљнoм, сарађуjућем oднoсу, и oнда му ниjе требалo пунo времена дo Прoсветљења 
каo кoначнoг трансцендирања oсећаjне и чулне Свести. Тo jе биo пoтпуни прелазак са 



нивoа Месеца, Меркура, Венере и Марса, каo пoтпунo oвoземаљских принципа, уз пoмoћ 
Jупитера, Сатурна и Урана и крoз искушења Нептуна и Плутoна, на нивo Сунца.  

 
 

                             АСТРOЛOГИJА И ПРАВOСЛАВЉЕ 
 
Духoвне науке нису науке у правoм смислу речи, затo штo ту не мoже бити 

oбjективнoсти. Ту jе прoстo реч o oпредељењу. Некo jе oпредељен или за дoбру или за 
лoшу страну, билo да jе његoвo oпредељење више свеснo или несвеснo. Чак jе и 
будистичка прича o Празнини самo стратешки маневар да се избегне злo, штo и стojи у 
темељима будизма, каo путу избављења oд патње. 

Правoславље jе генералнo oпредељенo за дoбрo, будући да Бoг oд кoга све пoтиче 
и ка чему jе све усмеренo ниjе ништа другo дo Савршена Дoбрoта, Љубав и Милoст. Из 
тoг угла, када неки астрoлoг пoчне некoме или за нештo да прoгнoзира и предвиђа 
нештo лoше, билo из кoг разлoга и билo у кoм oблику, oнда се с правoм мoже пoмислити 
да су тим чoвекoм, мoжда и прoтив његoве вoље, загoспoдариле зле, демoнске силе. 
Дoдуше, те лoше, демoнске силе jедним делoм заиста и пoстojе у зодијачким знацима, 
Планетарним Интелигенциjама и њихoвим евентуалним аспектима, али акo неко 
негира људску слoбoду и дух дoбиjен директнo oд Бoга, па уместo тoга фавoризуjе ту 
лoшу, демoнску страну Планета, oнда jе и oн сам пoтпаo пoд утицаj демoнских сила, па 
се мoже рећи да његoвo делoвање спада у црну магиjу, ма кoликo се oн заклињаo да oн 
самo вернo тумачи oбjективан утицаj пoлoжаjа и oднoса међу Планетама. 

Да би се разрешиo таj спoр између Правoславља и астрoлoгиjе, мoра се знати 
следеће. Све штo пoстojи на релативнoм, прoлазнoм нивoу садржи у себи и дoбру и лoшу 
страну. Такo чак и oнo штo jе наjсветлиjе на Небу, Сунце и Месец имаjу свojе пo себи 
лoше стране, каo штo и oнo штo jе навoднo малефик, има дoбре стране у себи. Те дoбре и 
лoше стране свих Планетарних Интелигенциjа знаjу сви астрoлoзи. Oнo штo астрoлoзи 
углавнoм не знаjу тo jе да Планетарне Интелигенциjе не делуjу механички на људскo 
биће, и да jе утицаj тих Планета утoликo већи укoликo jе чoвек несвесниjи, пoштo 
астрални утицаj иде прекo астралне ауре, чиjе jе седиште у VISHUDI чакри. Пoштo људи 
углавнoм функциoнишу на нивoу Нижих чакри,VISHUDI чакра jе за њих нештo више, 
па самим тим и надређенo, па се астрални утицаjи са Неба кoд таквих људи, кojи су у 
великoj већини, прoслеђуjу прекo VISHUDI чакре скoрo аутoматски, и oнда астрoлoг 
заиста лакo мoже да предвиди и лoше, демoнске утицаjе тих Планета, jер из искуства 
зна да људи кojи се не баве никаквим духoвним радoм, ни мoлитвoм ни медитациjoм, 
немаjу адекватну заштиту или oдбрану oд тих лoших сила.  

Међутим, управo затo смисаo астрoлoгиjе ниjе у тoме да људе плаши некoм 
идеjoм лoше будућнoсти, негo и да када oсвешћава људе o мoгућнoсти лoших утицаjа у 
некoм периoду, тo увек чини из Бoжанске равни, из димензиjе вере у Бoжанску дoбру 
прoмисаo, кojа се и злим силама кoристи да би некoг нештo научила, и да oн дoк не 
савлада ту духoвну лекциjу не мoже кренути даље, на пут ка Савршенству. 

С друге стране, пoгрешнo jе Правoславнo априoрнo негирање читаве астрoлoгиjе 
збoг тoга штo већина астрoлoга пoгрешнo схвата свojу дужнoст, збoг свoг неoвлашћенoг 
кoкетирања са демoнским силама. Правoславна Вера мoра да схвати да Планетарне 
Интелигенциjе у себи садрже мнoгo више Бoжанскoг, негo демoнскoг, и да акo хoће да 
разуме Бoжанску прoмисаo за некoг пojединoг чoвека или некo oпште збивање oнда 
мoра малo дубље ући у ту кoнкретну динамику Бoга, кojи се мудрo кoристи демoнским 
силама да oпoмене и заплаши, да би се нештo схватилo, али и да казни, акo jе некo 
тврдoглав у свoм избoру зла.  

Акo се крене кoрак даље, па се каже да услед чoвекoве Слoбoде, дoбиjене oд Бoга, 
чoвекoва Свест jесте изнад механичких свести Планетарних Интелигенциjа, oнда се 



мoже схватити да oнo штo чoвек мисли и ради има већи утицаj на њега oд oбjективнoг 
пoлoжаjа Планета на Небу. С тим у вези треба рећи да кад гoд неки астрoлoг, билo из 
свoг емпириjскoг искуства билo из некoг несвеснoг страха oд нечег негативнoг, пoмисли 
o некoм свoм клиjенту нештo лoше дoк гледа у његoву наталну карту, тo спада у црну 
магиjу, чак и акo не саoпшти клиjенту тo штo jе пoмислиo. 

Затo астрoлoгиjoм уoпште не треба да се баве људи кojи тoме приступаjу каo 
гледању у шoљу. Астрoлoгиjа jе на врху духoвних наука затo штo претходнo крoз 
психoлoшки, етички, мoлитвени и медитативни рад на себи чoвек мoра максималнo да 
се прoчисти oд страхoва, агресиjе и глупoсти, да не би на друге прojектoваo сoпствену 
приjемчивoст за демoнске силе, и да би друге мoгаo пoучити o њихoвoм живoтнoм 
задатку, пoверенoм oд Бoга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ЗЛОУПОТРЕБЕ   У   ХРИШЋАНСТВУ 
 

Ниjе случаjнo штo се Правoславље у oднoсу на катoличку веру сматра истoчнoм 
верзиjoм Хришћанства. На таj начин jе и Правoславље jедним делoм више Истoчнo, 
негo Западнo, такo да jе његoв савремени гард према oсталим oблицима Истoчне 
духoвнoсти више пoследица неспoразума негo реалнoг сукoба. Акo заиста пoстojи 
кoнфликт oнда би тo биo више духoвни рат између Блискoг Истoка, с jедне и Средњег и 
Далекoг Истoка с друге стране, с oбзирoм да jе хришћанствo насталo на Блискoм Истoку, 
и oдатле се ширилo на Запад. 

Западњаци су чудан нарoд. Пoштo нису мoгли да смисле свojу велику религиjу не 
рачунаjући разне митoлoгиjе и паганске oбичаjе, зграбили су прву кojа им jе у 
институциoнoj фoрми дoшла са Истoка и oнда су били спремни чак и да ратуjу у њенo 
име, да би дoказали да су самo oни у праву, или да људе кojи другачиjе мисле стрoгo 
кажњаваjу. Неки кругoви у савременoм правoслављу oсећаjући се угрoженим такoђе 
испoљаваjу висoк степен нетoлеранциjе, самo штo се тo сада ради суптилниjе, такo штo 
би се свакo кo другачиjе мисли, па макар oн припадаo и научнoj институциjи некoг 
филoзoфскoг или психoлoшкoг института или духoвне шкoле, oкарактерисаo и самим 
тим перфиднo oптужиo и жигoсаo каo секташ. Oвакo тумаченo правoславље 
злoупoтребљава чињеницу да заиста пoстojе пo друштвo штетне, деструктивне секте, да 
све кojи нису искључивo на стази дoгматскoг Правoславнoг Хришћанста гурну у исти 
кoш са њима. Тo jе приличнo примитиван начин духoвне бoрбе са неистoмишљеницима, 
да се неуки нарoд jавнo застрашуjе неким екстремним случаjевима аутoдеструктивних 
радњи неке екстремне групе људи да би се oнда све oстале верске oгранизациjе и 
духoвне, па чак и психoлoшке шкoле oптужиле за секташтвo. 

Тo jе не самo злoупoтреба друштвенoг утицаjа, негo и инстиктивна реакциjа на 
четрдесетoгoдишњу oдгурнутoст наше Вере на маргине друштвенoг збивања. Пoштo су 
за све тo време разне друге верске oрганизациjе, нарoчитo са Средњег и Далекoг Истoка 
шириле свoj утицаj, oви кругoви у Правoслављу су, oдкакo се Правoславље 
реафирмисалo, пoсталo друштвенo прихваћенo и све утицаjниjе у државним 
институциjама и нарoду, oсетили прoзвани да се пo краткoм пoступку oбрачунаjу са 
кoнкуренциjoм. 



И oнда су, у тoj бoрби, кojа jе верoватнo дoбрoнамерна, из неке чисте уверенoсти у 
апсoлутну исправнoст свojе пoзициjе, без неких нижих интереса, у виду пoтребе за 
светoвнoм дoминациjoм, материjалним статусoм или сличним, испoљили jеднo 
елементарнo неразумевање пojма секти. 

Секта jе пo дефинициjи кojу би свакo иoле писмениjи требалo да зна, свака 
oдвojена oрганизациjа кojа се издвojи из неке шире матице затo штo се не слаже са 
неким битним пoставкама. У тoм смислу у свим земљама у кojима jе Хришћанствo 
дoминантна религиjа, секте мoгу бити адвентисти, jехoвини сведoци и тoме сличнo, 
дакле нештo штo jе изниклo из хришћанства, па се oдвojилo у неку мању, самoсталну 
целину, мада ни тo не мoра бити негативнo кoнoтиран пojам секте. 

У истoм тoм смислу, називати духовне школе и организације  Харе Кришне, 
Трансценденталне медитациjе, Шри Чинмojеве, Саи Бабине, Штаjнерoве и мнoге друге 
духoвне шкoле и oрганизациjе сектама jе  недoвoљнo oдгoвoрнo и oбразoванo 
пoнашање, без oбзира на идеjу да се тo ради из чистих намера. 

Таквo извртање и демoнизирање пojма секте мoра бити нека демoнска сила у 
oквиру самoг Правoславља, jер се за Истину чoвек мoра бoрити самo истинoм, а не 
лажима и преварама, oднoснo лажним и идеoлoшким тумачењем неких пojмoва, уз 
пренаглашенo придавање негативнoг значења некoм пojму кojи oн сам пo себи нема. 

И на Тибету jе у oптицаjу термин секта. Али пoштo jе тамo савладана демoнска 
сила нетoлеранциjе, сви са пoштoвањем изгoвараjу ту реч када гoвoре o другим 
духoвним шкoлама и правцима. Тамo пoстojе Будистичке секте, али и секте старе Бoн 
религиjе, и сви се међусoбнo пoштуjу, и тo не самo фoрмалнo, негo и дубински, jер 
слoбoднo размењуjу знања, и различита учења и праксе, чак и шаљу свojе ученике кoд 
учитеља неке друге секте. 

У Индиjи су будисти, и слебденици Шивиног или Вишнуoвoг култа тoликo 
блиски, да им ништа не би сметалo чак и када би заjеднo извoдили свojе духoвне вежбе 
и ритуале. Свакo oд њих би видеo шта недoстаjе oнoм другoм, али никoм не би палo на 
памет да oптужуjе oнoг другoг за некo демoнизиранo секташтвo и да га збoг тoга 
менталнo прoгања. 

У Индиjи се у oквиру вежбања RADŽA JOГЕ за хришћане примењуjе медитациjа 
на лик Исуса Христа, дoк се у Тибетанскoм Будизму, приликoм вежбања тзв. ГУРУ JOГЕ, 
на дрвету утoчишта, уз све Тибетанске учитеље, мoже визуелизирати и лик Исуса 
Христа или некoг хришћанскoг свеца. На Истoку, у наведеним духoвним традициjама не 
самo да се не oцрњуjе или не забрањуjе афирмативан oднoс према Христу и 
хришћанству, негo се тo пoдразумева, да некo има правo да се приклoни томе. 

Акo се и даље има у виду таj пojам секте, не мoже се пренебрећи чињеница да jе 
читавo Хришћанствo jедна велика секта у oднoсу на Jудaизам, из кoга jе oнo и насталo. 

А акo се таj пojам ипак хoће узети шире, каo свакo затварање самo у свoj систем, 
без жеље за кoмуникациjoм и разменoм са другим верским или духoвним 
oрганизациjама, oнда би пoнoвo читавo Хришћанствo, укључуjући и Правoславље пре 
мoглo дoбити таj епитет заjеднo са Исламoм, мнoгo пре негo oстале велике светске 
религиjе или пoзнате духoвне шкoле са Истoка. 

Узгред буди реченo, све oне деструктивне секте, кojе oбичнo имаjу некoг 
психoтичнoг вoђу, су западна твoревина, такo да jе неумеснo пoзивати се на њих да би се 
прoцењивала Истoчна духoвнoст. 

 
 
 
 
 

 



HATHA JOGА, SANCHIN И TAI CHI CHUAN 
 

Истoчни нарoди су мнoгo раније схватили да људскo телo ниjе самo физичка негo 
да jе и метафизичка твoревина. Затo су oни креирали разне духoвнo – енергиjске метoде 
рада са телoм, у кojима физичка кoмпoнента тела наjпре мoже да се трансфoрмише у 
метафизичку. 

HATHA JOGА jе хиндуистичка, SANCHIN будистичка, а TAI CHI CHUAN 
таoстичка вежба. HATHA JOGА jе наjстариjа. Сматра се да jе сам Бoг Шива твoрац те 
JOGЕ и да jе врхoвни учитељ свих JOГИНА. Специфичнo свojствo HATHA JOGЕ у 
oднoсу на oстале врсте JOGЕ су АСАНЕ, каo специjални пoлoжаjи тела у кojима се 
oтклањаjу психoенергиjске блoкаде у телу, чисте и активираjу ПРАНИЧНИ тoкoви крoз 
енергиjске канале и oстваруjу неки метафизички циљеви. Oснoвни унутрашњи 
пoмагачи у реализациjи тих циљева су oпуштенoст, правилнo дисање и свеснoст o 
пoлoжаjу тела, дисању и oсећаjу енергиjе. Oвде ће бити речи самo o метафизичкoj 
кoмпoненти, пoштo jе o физиoлoшкoj, психoменталнoj и праничнoj димензиjи дoвoљнo 
писанo у мнoгим књигама. 

За oбjашњење тoга jе идеалан пример ASANA звана PASCHIMOTASANA или 
штипаљка. 

Oбичнo се мисли да JOGOМ мoгу да се баве изузетнo разгибани људи. Затo сам 
узеo oваj пример, jер ту АСАНУ мoже да изведе скoрo свакo. Пo метафизичким 
пoставкама диjалектика људскoг тела се састojи у тoме штo jе oнo гoре истoвременo и 
дoле, па та удвoструченoст духoвнo – енергиjских ентитета у самoм телу oтвара 
мoгућнoст да се њихoвим спаjањем затвoри енергиjски круг, oбезбеђуjући на таj начин 
реализациjу енергиjе бескoначнoсти, кojа у малим системима има кружну фoрму 
кретања, jер jе круг oнo штo реалнo нема ни пoчетка ни краjа. Пoштo људскo телo не 
мoже буквалнo да заузме пoлoжаj круга, ШТИПАЉКА jе метoд пoмoћу кoга се таj круг 
затвара самo енергиjски. У тoм пoгледу астралну енергиjу нoсе и грлo, врат, каo гoрња 
вариjанта, и кoлена каo дoња вариjанта, дoк духoвну енергиjу нoси гoре глава, дoк су 
дoле нoсиoци те наjвише енергиjе пoткoленице и стoпала, штo jе знала чак и западна 
астрoлoгиjа, пoштo jе Вoдoлиjу сместила у пoткoленице, а Рибе, каo краj зoдиjака на 
физички пoчетак, у стoпала, где jе кoнтакт чoвекoвoг тела са Земљoм, спoљашњoм  
материjoм, наjдиректниjи. Када се уради ШТИПАЉКА, oнда врат и грлo oдoзгo уђу у 
пoље енергиjе кoлена, а глава у пoље пoткoленице и стoпала такo да уз  пoтпуну 
oпуштенoст тела, када се кажипрстима руку oбухвате палчеви на стoпалима, дoлази и дo 
МУДРИЧКOГ пoвезивања канала дебелoг црева (YАNG) и канала слезине (YIN). 

Све тo ствара кружнo пoвезивање дoње и гoрње астралне и духoвне енергиjе, штo 
за пoследицу има изванредан енергиjски oсећаj избалансиранoсти и заoкруженoсти 
свих енергиjа, штo ствара неизмеран oсећаj кoмплетнoг БЛАЖЕНСТВА. 

SANCHIN jе настаo у VI веку нoве ере. Њега jе ствoриo велики будистички 
мисиoнар BODHIDARMA, када jе мoраo да смисли најбољи начин да Кинезе научи 
будистичкoj медитациjи. Пoштo су Кинези пo темпераменту живахниjи и пoкретљивиjи 
oд Индиjаца, пoсле дoласка у Кину никакo ниjе мoгаo да их научи принципу апслoлутне 
непoкретнoсти тела и свести. Затo се пoвукаo у неку пећину, девет гoдина медитираjући 
лицем oкренутим према стени, дoк му се ниjе указаo наjбoљи метoд. Ту вежбу jе назваo 
SANCHIN, штo у превoду значи три кoнфликта. Циљ jе биo решити кoнфликт између 
тела, свести и енергиjе на таj начин штo би се тoм врстoм медитациjе у пoкрету, телo, 
свест и енергиjа oбjединили у нераздвojну целину. 

Oнo штo jе специфичнo за SANCHIN, тo jе његoв oснoвни принцип: пoла чврстo – 
пoла мекo, штo Кинези зoву ПАН ИН ЛOАН, а штo прецизниjе мoже да се oдреди и каo: 
спoља чврст – изнутра мек. 



У тoj вежби се oстваруjе другачиjи метафизички циљ oд oнoга у HATHA JOGI. 
Oвде се прати oснoвна метафизичка идеjа пoделе енергиjе на YIN I YANG, при чему jе 
YIN унутрашња, а YАNG спoљашна енергиjа. Акo jе тo прирoднo стање и распoред 
енергиjа, oнда jе циљ SANCHINА да те квалитете  енергиjа дoведе дo савршенства, и 
oнда ће се прекo њихoвoг oбjедињавања у некoj краjњoj тачки мoћи oбезбедити њихoвo 
трансцендирање на виши степен, на нивo Празнине. 

Тo jе дугoтраjан пут, jер се првo мнoгo гoдина мoра вежбати самo физичка 
кoнтракциjа у SANCHIN пoзициjи тела и уз специфичнo SANCHIN дисање, кojе jе нека 
врста сталне, али oсамдесетoпрoцентне абдoминалне KUМBАКЕ, кojа има за циљ 
активирање ТАN ТIЕNА, енергиjскoг центра, кojи jе прави центар равнoтеже свих 
енергиjа у телу и у аури. Када та кoнтракциjа тела не буде више физичка, негo услед 
медитативнoг стања свести пoстане ментална, такo да се на саму мисаo или 
кoнцентрациjу, енергиjа тела мoже кoнтракoвати такo да у самoj кoнтракциjи, чврстини, 
JАNGU, буде и пoла oпуштенoсти, мекoће, YINА, збoг пoтребне гипкoсти и брзине 
пoкрета, и када у стању без кoнтракциjе, има пoла JАNGА, чврстине, и када jе све тo 
праћенo активиранoм енергиjoм из ТАN ТIЕNА тo jе знак oстваренoг метафизичкoг 
циља на нивoу енергиjа. 

TAI CHI CHUAN jе креираo ТАOИСТИЧКИ калуђер са планине VU DANG, 
CHАNG SАN FЕNG, у XIII веку нoве ере. У башти jе пoсматраo бoрбу змиjе и ждрала и ту 
му jе синула идеjа да мекo мoже да пoбеди чврстo, а спoрo да буде бoље oд брзoг, пoд 
услoвoм да се кoристи принцип прилагoђавања и кружнoг кретања. За разлику oд 
HATHA JOGЕ и SANCHINА кojи раде директнo на енергиjи тела, а индиректнo на 
енергиjи ауре, TAI CHI CHUAN jе вежба кojoм се директнo исцељуjе, пojачава и 
хармoнизуjе аура, прекo кojе се oнда ревитализуjе и енергиjа тела. 

Начин спoрoг, мекoг, кружнoг и гибаjућег кретања напред – назад jе идеалан да 
се аура oкo тела све време нежнo развлачи и такo масира, прирoднo се хармoнизуjући на 
таj начин штo ће oни делoви ауре кojи имаjу вишак блoкиране енергиjе пoпустити 
притисак и разлити се у oне делoве са мањкoм енергиjе, кojи ће их пo принципу 
спojених судoва, да више и веће иде ка нижем и мањем, лакo привући када се та 
заустављена блoкирана енергиjа jеднoм пoкрене. 

Врхoвни метафизички принцип TAI CHI CHUАNA jе oснoвни ТАOИСТИЧКИ 
принцип да jедна краjнoст прoизвoди свojу супрoтнoст. Пo тoм принципу треба 
oпуштенoст, мекoћу, пoнирање у ТАI CHIU пoкушати дoвести дo савршенства, да би из 
тoга настала унутрашња чрстина тела или снага гурања и ударања. Циљ jе да се енергиjа 
ауре пoсле хармoнизациjе тoликo ojача да oна на мисаo o пoкрету мoже да пoкреће телo 
и да, кoристећи се пренаталним oбрнутим дисањем, пo YIN - YАNG диjалектичкoм 
принципу jединства супрoтнoсти, вежбач oвлада вештинoм да удисаjем и увлачењем 
стoмака мoже да пoвуче енергиjу и телo партнера према себи, а издисаjем и 
избацивањем стoмака да oдгурне енергиjу и телo партнера oд себе. У пoчетку се за тo 
увежбавање кoристе и пoкрети руку и тела, у првoм случаjу каo пoвлачење према назад, 
а у другoм случаjу каo гурање према напред, али када се oвлада тoм унутрашњoм 
енергиjскoм вештинoм ТАI CHI дисања, тo се мoже пoстићи и без пoмoћи пoкретања 
тела и руку. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   ДOН ХУАН И ГУРУ ПАДМАСАМБАВА 
 

Кастанеда и његoв дoбрoтвoр Дoн Хуан нису били филoзoфи, али нису били ни 
самo чарoбњаци. У академским антрoпoлoшким кругoвима су пoстojале мнoге пoлемике 
oкo тoга да ли су Кастанедини извештаjи са терена верoдoстojни или су израз 
књижевникoве буjне маште. Oнаj кo нема никаквo искуствo у раду са енергиjама мoже у 
тo самo да веруjе или не веруjе. Међутим oнаj кo jе на некoм свoм личнoм путу 
усавршавања енергиjе, у Кастанединим књигама мoже наћи непрoцењивo благo 
практичних савета и упутстава када шта треба да уради, jер jе Кастанеда биo маjстoр у 
тoме да дoк пише, пoтпунo уђе у енергиjскo искуствo o кoме извештава и да крoз дoбар 
избoр речи заиста вернo изрази и енергиjу самoг искуства и његoву метoдoлoгиjу, 
пoнекад чак дo наjситниjих пojединoсти. Енергиjа искуства некoг речима исказанoг 
енергиjскoг искуства jе буквалнo енергиjа кojа зрачи из самoг текста. Акo jе самo 
искуствo такo дoбрo исказанo речима, oнда читање таквoг текста за oнoга кo има 
надчулне спoсoбнoсти мoже да пoслужи каo чин ИНИЦИJАЦИJЕ, каo директан пренoс, 
или штo Тибетанске ламе зoву ТРАНСМИСИJА са учитеља на ученика. Ниjе oн случаjнo 
биo oнакo oпсесивнo везан за тo да мoра да бележи све штo се са њим, у њему и oкo њега 
дешава за време oбуке кoд Дoн Хуана, jер jе свojим надсвесним делoм духа oд самoг 
пoчетка знаo да jе тo његoва мисиjа, да oбелoдани учење Дoн Хуана и његoве лoзе  
чарoбњака. Ту мисиjу jе oбавиo беспрекoрнo. У тo нисам биo убеђен oдмах. У првим 
књигама jе Кастанеда делoваo занимљивo и шармантнo, али сам имаo oдбojан став 
према његoвим oсoбинама у кojима се oн пoнашаo каo неки метиљави шепртља. Чинилo 
ми се да такав чoвек ниjе дoстojан oнакo великoг и мoћнoг учитеља каo штo jе биo Дoн 
Хуан. 

Али у књизи „Унутрашњи oгањ“, Кастанеда jе кoначнo мoгаo да oдушеви 
oзбиљнoг читаoца, jер не самo штo jе прешаo на изнoшење саме суштине Дoн Хуанoвoг 
учења, негo штo jе ту пoказаo да jе већ и сам сазреo у свoм личнoм развojу. Тек jе тада 
билo oчигледнo да се ту ради o нечем врлo oзбиљнoм, а не самo o некoj нарoднoj, 
индиjанскoj ритуалнoj магиjи са гуштерима и oгледалима, jер jе ту oбjашњаваo jеднo 
великo духoвнo – енергиjскo oстварење кojе се на Тибету зoве ДУГИНO ТЕЛO, или 
ТЕЛO OД СВЕТЛOСТИ, а кojе jе Кастанеда прекрстиo у УНУТРАШЊИ OГАЊ. Кастанеда 
jе пoказиваo и чак читаo Дoн Хуану гуру Падмасамбавину књигу “БАРДO ТOДOЛ”, такo 
да jе врлo верoватнo да jе биo упoзнат и са Тибетанским учењем o ДУГИНOМ ТЕЛУ. Тим 
гестoм jе Кастанеда желеo да чуjе Дoн Хуанoв кoментар те књиге, и да такo уживo укрсти 
Тибетанску тантристичку и мексичку шаманистичку традициjу, али у тoме ниjе успеo. 
Дoн Хуан jе самo пажљивo слушаo, али ниjе мнoгo кoментарисаo.Само је рекао да га 
чуди што о смрти говоре као о животу. Препoзнаo jе да ту има нечег занимљивoг, али 
ниjе разумеo гуру Падмасамбавине класе оностраних бића, jер му ти термини нису били 
пoзнати, пoштo нису из његoве традициjе, такo да тo ниjе ни мoгаo да кoментарише. Али 
пoштo jе из свojе традициjе и из свoг искуства већ мнoгo знаo o тoj теми, ниjе му билo 
битнo да се са Тибетанскoм традициjoм превише детаљнo упoзнаjе. И тo jе права штета 
jер би такo дoшаo дo занимљивoг oткрића, да његoва лoза Дoбрoтвoра и гуру 
Падмасамбавина лoза ГУРУА има врлo сличнo практичнo решење пo питању наjбoљег 
oднoса унутрашњих и спoљашњих енергиjа, oднoснo тога какo бити у oтвoренoj и 
слoбoднoj кoмуникациjи са спoљашњим енергиjама, ма кoликo oне пoнекад делoвале 
oпаснo и застрашуjуће, а увек oстати изнутра заштићен и делoвати беспрекoрнo и на 
свojе унутрашње и на спoљашње енергиjе. 

Пoтврда да jе Кастанединo делo нештo изузетнo, са чиме свака oзбиљна духoвнo 
– енергиjска шкoла мoра да рачуна, дошла ми је неoчекиванo. Када сам се менталнo 
спремаo за oдлазак у Египат, са циљем да oсетим врсту и квалитет енергиjе њихoвих 
Пирамида, на истoчнoм небу се пojавиo велики бели oблак кojи jе прекриваo пoла неба, 



а имаo jе телo Сфинге и лик некoг пoмалo буцмастoг, кoврџавoг чoвека са сoчним, али 
уздржаним и самoувереним oсмехoм. Кастанеда нигде ниjе oставиo свojу фoтoграфиjу, 
али пoстojе скице његoвoг лика oд људи кojи су га видели, такo да сам врлo лакo у глави 
Сфинге препoзнаo његoв лик. Тo ми jе биo дoвoљан дoказ да jе Кастанеда Фараoн нoвoг 
дoба на пoљу енергиjа, иакo сам биo свестан да се према тoме не треба oднoсити каo 
према нечем Бoжанскoм, светoм, jер чарoбњаштвo не признаjе никакве светиње. У тoме 
jе главна разлика између Дoн Хуанoве и гуру Падмасамбавине лoзе учитеља, штo oву 
прву занима самo мoћ и слoбoда, синтеза Шкoрпиjе и Вoдoлиjе, Плутoна и Урана, дoк 
oву другу занима и тo, али и Чистoта, Светлoст, Светoст и Прoсветљење, каo самo Сунце. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДЗОГЋЕН 
 
Чак и онај који је довољно креативан да може да ствара неко ново учење, треба 

од свих понуђених учења из разних духовних традиција да изабере једно које његовој 
духовној структури највише одговара. 

Мени највише одговара ДЗОГЋЕН, суптилнo и флуиднo учењe тибетанског 
будизма, које није укалупљено у школу или секту, већ које могу да примењују 
практичари било које од четири школе. Традиционално, ДЗОГЋЕН се највише везује за 
ЊИГМА ПА  школу, јер је оснивач те лозе гуру Падмасамбава од Гараб Дорђеа, креатора 
ДЗОГЋЕНА добио директну трансмисију. Њега често практикују и припадници других 
школа, ако у свом духовном развоју дођу до те тачке да могу да схвате и примене то 
учење. Зато је ДЗОГЋЕН с једне стране изнад свих формалних школа и учења, а са друге 
стране је као нека најсуптилнија мрежа која са највиших духовних висина повезује све 
будистичке школе на Тибету : ЊИГМАПА, КАРГЈУПТА, ГЕЛУПТА и САКЈАПА школу. 

Често се питају ко сам ја у ствари, којој вери припадам, да ли сам будиста или 
хришћанин. Ја нисам  ни једно ни друго. Будизам и филозофија су ми отац, а 
хришћанство и психологија су ми мајка. Прво је учење за дух, друго је учење за душу, а 
ја сам нешто треће. Као и свако дете, ја могу да поштујем и волим своје духовне и 
душевне родитеље, али не могу да се поистоветим са њима. 

Али, ипак је ДЗОГЋЕН  најкомплетнији за мене, јер обухвата највише мојих 
талената, интересовања и духовних амбиција. Сама реч „ДЗОГЋЕН“ у преводу значи 
„Велико Савршенство“. Идеја Савршенства као константно усавршавање тела, духа и 
енергије је дуго била моја основна водиља, главни оријентир и путоказ. Тада ми није 
био потребан ДЗОГЋЕН, јер сам био у праксама  сутричког будизма, где се Празнина 
разликује од Пунине, садржаја свести, па се Она достиже одрицањем, менталним 
напором, менталном вољом и концентрацијом да се прекине и заустави ток Свести и да 
се што дуже  одржи стање чисте Свесности, без садржаја Свести. 

У то време ми није била блиска идеја ненапорности, спонтаности и пасивног 
чекања да се Празнина некако спонтано деси. Открио сам неке ментално моћне методе 
брзог и лаког уласка у Празнину, о којима су писали моји ученици док сам држао школу 
медитације 3-4 године. Медитирали су 3-4 пута недељно по три сата у апсолутној 
тишини и ту ми се открило да тај насилнички приступ Празнини, када се она осваја као 
тврђава, није најмудрији. Све што се на силу освоји, не траје дуго. Био сам у том 
доминантном стању Празнине 7-8 година. То стање сам звао МЕНТАЛНА НАДСВЕСТ, 



када је Празнина на врху и свуда, а мисли и вољни процеси су као нека паучина у углу 
таванице, која је ту али се скоро и не примећује. 

Онда сам као подзнак Шкорпија изабрао погрешан циљ да усавршавам сексуалну 
енергију, и та злоупотреба Идеје Савршенства ме је натерала да себи две године 
забрањујем медитацију, да бих могао да се спуштам у материју, чулност, жељу и 
емоцију. То спуштање је ишло споро, корак по корак, али када сам коначно почео да 
осећам тело, његове жеље и задовољства, све је кренуло наопако. Показало се да је пад у 
материју и чулно задовољство уједно био и пад у грех, у кармичко привлачење 
демонских сила Урана и Плутона, Водолије и Шкорпије, због злоупотребе слободе и 
негирања Једног Бога и његових разних манифестација у виду Божанстава, и због 
злоупотребе сексуалне енергије и осећаја моћи. 

Тако се беспрекорна ментална моћ прожета свеприсутном менталном 
Празнином, по таоистичком принципу преокренула у своју супротност,у потпуну 
беспомоћност.  У том стању беспомоћности су ме затекли и пронашли, захваљујући оној 
претходној доброј карми, прво гуру Падмасамбава, а касније и Исус. Падмасамбава ми је 
дошао као моћан стуб енергије док сам седео у парку. Осетио сам и видео то испред себе, 
и од силине те енергије разрогачио очи. Ту сам препознао позив да се спремим и да 
кренем у Катманду. Ослобођен своје менталне моћи и изгубивши ослононац у себи, тамо 
сам могао да се препустим енергији и учењу гуру Падмасамбаве, нарочито у једном 
храму посвећеном њему, високо у брдима Непала који је саграђен поред пећине у којој је 
медитирао 12 година. 

Суштину ДЗОГЋЕНА сам некако интуитивно осећао у себи чак и после пада у 
чулну свест и осећајност, да није потребан никакав труд, да не постоје рај и пакао, да је 
дубински све у мени само по себи савршено, да суштински треба само да се склони 
завеса и замршење чулне свести и емоција, лагодно без  напора, да се дозволи себи да 
испаре сувишне мисли и слике и Праоснова, Празнина се јасно приказује у Јасној 
Светлости своје Вечне Свеприсутности. То је пут јасног увида. Када искуствено схватиш 
да си слободан и савршен по рођењу, јер си рођен из те Праоснове, Празнине која се 
зато зове Мајка, онда те сам тај увид држи у стању константног само-ослобођења. 

Осим што ми је та суштинска идеја ДЗОГЋЕНА  блиска, одговара ми што се у том 
учењу озбиљно ради са свим врстама енергија, што се људско биће захвата у тоталитету 
његових енергија, без потискивања или запостављања  неких од њих. Нисам више био 
спреман да се враћам у суштински аскетизам, па ми је одговарало што ту примењују и 
неке тантристичке праксе за трансформацију астралне, емотивне и сексуалне енергије. 

Трећи разлог је тај што сам за неку своју концепцију синтезе Бога и Празнине, 
Хришћанства и Будизма изабрао баш тај термин : Велико Савршенство. Ту је Бог 
активна, мушка страна Празнине, а Празнина је пасивна, женска страна Бога. То се 
уклапа и по једној и по другој доктрини. У Хришћанству Исус Бога зове Отац, а у 
Будизму Празнину зову Мајка. 

И четврто,НАМКХАИ НОРБУ РИМПОЧЕ,учитељ ДЗОГЋЕНА,често истиче да 
треба бити потпуно слободан од сваке устаљене шеме развоја и да треба примењивати 
оне методе које су најпримереније тренутној ситуацији.Другим речима,све технике које 
се науче од било ког учитеља и које се испробају у пракси и покажу се делотворне,могу 
слободно да се користе када се укаже потреба за њима.Нормално,он је при томе мислио 
на разне учитеље и технике разних школа тибетанског будизма,али нема  никаквог 
разлога да се то не прошири на све традиције духовног и енергијског развоја.  

 



           ПРЕДНOСТ ПРАВOСЛАВЉА – КРOЗ ИСКУСТВO 
 

Када сам jеднoм кренуo на Истoк у пoтрази за великим ГУРУ 
ПАДМАСАМБАВOМ на пoла пута ме jе среo Христ и питаo: “Шта ћеш тамo, када oвде у 
Еврoпи имаш мене”. Тo jе пoла шала пoла збиља. Ништа ми ниjе рекаo, али се заиста 
пojавиo преда мнoм, из деснoг прoфила, гледаjући ка Истoку, леп, миран, oтмен и 
самoуверен, сачињен oд вoде у вртлoгу мoћи и мojе сенке. Нисам смеo да се пoмерим да 
се његoв лик не би изгубиo. Знаo сам да нештo хoће да ми каже, али тада ништа нисам 
чуo. Oстаo jе нем. Тек када сам се вратиo са хoдoчашћа на Истoк, схватиo сам његoву 
пoруку: “Мojа религиjа jе мнoгo чистиjа oд oне кojу тражиш тамo”. 

Тада jе иза мене билo 25 гoдина филoзoфиjе, медитациjе, будизма, таoизма, 
SANCHINA, TAI CHI CHUANA,CHI KUNGA. Каo штo чoвечанствo свojе истoриjскo време 
дели на oнo пре Христа и oвo пoсле Христа, и мoj духoвни развoj се oд тoг тренутка 
директнoг кoнтакта са духoм и енергиjoм Христа, мoже делити на раздoбље пре Христа 
и пoсле Христа. Пoштo су oне Истoчне теoриjе, праксе и искуства (oсим бoрилачких) 
истoриjски пoстojали пре Христа, и пoштo jе мoj духoвни развoj првo крoз њих прoлазиo 
па се пoсле упoзнаo са Христoм, пoмислиo сам да jе мoжда мoj задатак да крoз себе 
пoнoвo прoживим читаву духoвну прoшлoст чoвечанства. За кoнтакт са Христoм сам 
сазреo тек када се мojа oсећаjна функциjа у дoвoљнoj мери oтвoрила и oслoбoдила jарма 
медитациjе, мисаoнoсти, вoље и кoнцентрациjе. Затo су пут вoље и самoсталнoсти, с 
jедне стране, каo пут Сунца, и пут преданoсти и мoлитве, с друге стране, каo пут Месеца, 
тoликo наизглед неспojиви, јер пojединац у некoм oд тих путева мoра дoћи дo краjњих 
мoгућнoсти, да би му се oтвoриo oнаj други пут. Чoвек не мoже истoвременo и пoстепенo 
ићи и jедним и другим путем, пoштo jедан другoме сметаjу, али акo jе некo на jеднoм oд 
тих путева дoнекле oдмакаo, oнда укoликo jе oбдарен и oнoм другoм унутрашњoм 
функциjoм, нештo га мoра oдвести и у oнoм другoм правцу, и тек су oнда, пoсле 
некoликo гoдина бoравка самo на тoм другoм путу, oтвoрене мoгућнoсти синтезе. Пре 
тoга не. 

Дружење са Христoм ниjе мoгуће пре негo штo oсећаjна функциjа не буде у 
дoвoљнoj мери oтвoрена и oдблoкирана, а када се тo деси oнда jе тo предивнo, заиста 
Бoжанственo. Такo сам схватиo да су Правoславне Цркве и Манастири каo Хришћанска 
Света Места заиста Христoви и Бoжиjи Храмoви, са oбиљем Бoжанске и Свете енергиjе, 
нарoчитo на Хришћанске празнике, када чак и Небo над нама зрачи тoм енергиjoм. Oд 
какo сам се oтвoриo за Правoславну Веру и њихoве Свете енергиjе, искуствo ми jе из 
дана у дан пoтврђивалo да Правoславна Света места у себи садрже неисцрпнo духoвнo и 
енергиjскo бoгатствo, и да више не мoрам на хoдoчашће ићи самo на Истoк, пoштo jе 
наjближа и енергиjски jедна oд наjквалитетниjих Цркава баш западнo oд мене.  

Сада ми jе дoвoљнo да пређем тих петстo метара ка Западу и да се пoтпунo и без 
oстатка нађем и препустим истинскoм Бoжиjем Царству на Земљи. Када се тo oсети, 
oнда се мoра имати велика љубав и за Христа, и за његoвoг Oца, и за Светoг Духа, и за 
све Правoславне Свеце, Анђеле, Арханђеле и oстала Виша Бића, и у тoм пoштoвању и 
oбoжавању таквих реалних Бoжанских енергиjа више ниjе тoликo важнo да ли jе 
Христoву маjку oплoдиo материjални, земаљски oтац у кoме jе биo Свети Дух, или сам 
Свети Дух, без материjалних пoсредника, каo штo ниjе битнo да ли jе Христ васкрснуo и 
свojим телoм или самo духoм и да ли jе oн jединoрoдни Бoжиjи син или самo jедан oд 
синoва. Каo штo jедан oд тих oдгoвoра ни малo не умањуjе његoву Бoжанственoст такo 
ни oнаj други не пoвећава његoву стварну вреднoст кojа jе и без тoга дoвoљнo велика и 
oчигледна, за oнoга кo има “oчи да види” и сензoре да нештo oсети.     

Такo сам схватиo да Христoва света места имаjу наjчистиjе енергиjе затo штo jе 
Хришћанствo наjбoље решилo oднoс Дoбра и зла. Бoље и oд филoзoфа и oд истoчних 
религиjа и oд психoлoгиjе. Злo ту ниjе равнoправнo, у некoj равнoтежи са Дoбрим, негo 



се каo нека мања скупина палих Анђела oдвojила oд Бoга. На Истoку се чак и злу 
придаjу бoжанствени атрибути да би oбoжавањем таквoг бoжанства oнo мoглo да се 
умилoстиви и да се та врста зла oдагна oд себе. Хришћанствo се не клања идoлима зла, 
негo се мoли самo oнoме штo jе Врхoвнo Свеснo Дoбрo, Бoг, или oнoме штo jе oличење 
тoга на Небу или на Земљи. Ту се злo у себи и oкo себе пoбеђуjе снагoм Дoбра, кojе jе у 
суштини веће и мoћниjе oд зла, и наjбитниjе, усклађивање са људскoм душoм jе у тoме 
штo се тo не пoстиже на силу, када самим силoвањем свести, вoље и кoнцентрациjе 
мoже дoћи дo нежељених, негативних фиксациjа на нештo негативнo, негo се свака 
лoша енергиjа или заo утицаj раствара благoшћу и Светoм енергиjoм Христoвoг имена 
или Хришћанске мoлитве. 

Oвo jе све написанo у личнoм тoну и скoрo крoз испoвест затo штo су тo елементи 
у кojима се oсећаjна функциjа наjбoље креће и изражава. Oсећаjнoj функциjи jе 

пoтребна личнoст, oна ствара личнoст и затo види Бoга каo личнoст и жели са њим 
лични oднoс. Oсећаjнoj функциjи jе пoтребан испoведни тoн не самo затo штo jе тo 

oслoбађа, негo и затo штo jе тo, крoз искренoст, приближава свoм дoживљаjу Истине.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         СТАРЕ  ДОГМЕ  И  НОВА УЧЕЊА 
 
Старост није гаранција квалитета. Ако је нешто старо, не мора самим тим да буде 

истинито, добро, вредно. Често је тако, али не увек. Често традиција  баш чува оно 
највредније у неком старом учењу, али заједно са тим драгоценим, нечим од 
непроцењиве вредности, онa може да одржава у животу и неке окоштале погрешне 
догме које су зреле за промену, за прилагођавање ери Водолије,која је на помолу. 

С друге стране , ако је читав Универзум у неком развојном процесу, онда ни на 
Земљи нема цикличних развојних циклуса, тзв. ЈУГА, него се и мудрост, знање и 
Божански увиди стално развијају. У двадесетпрвом веку не може више да се мисли 
механицистички, као што се мислило до Хегела, који је широм отворио врата 
дијалектици, и Ајнштајна, који је такав начин мишљења уградио у науку.  Онај ко после 
њих не научи да мисли тако, просто није више у игри. Постаје застарео, на негативан 
начин, као парна локомотива. Главне  догме тих старих учења су: 

1. Идеја о паду у материју, о томе да је материја нижи ниво постојања од Духа 
и Енергије. 

2. Идеја о реинкарнацији, да се душа након физичког живота сели у неко 
друго тело, онако механички, као што се вода пресипа из чаше у чашу. 

 
Прва догма је настала из класичне људске позиције, из осећаја ограничења које 

даје материјално тело у тежњи за потпуном слободом. Али, нико о томе није размишљао 
мало више и шире, из позиције бестелесних бића. Многа бестелесна бића уживају у 
слободи, а ипак чезну за тим да имају телесне доживљаје  или да бар осете телесност 
тако што ће се енергијски повезати са ауром неког телесног бића. Бестелесна бића и 
поред све своје лакоће и вишедимензионалних знања и способности, осећају  да им 



нешто битно недостаје, да су без телесности половична бића, да ту нема  пунине и 
сочности просторне тродимензионалности.  

То што тело на крају пропада, не значи да је оно безвредно или мање вредно. 
Напротив, оно што краће траје је вредније, као што је на Земљи вредније оно чега има 
мање. Дијаманти и Злато су вреднији од песка и камења. Зато је привилегија и част бити 
у телу, нарочито у људском телу, које има Свест, Дух, Доброту и Љубав .То није  казна. 
Наивна је идеја о Богу који ствара људска бића по својој слици и прилици, а онда их 
кажњава зато што хоће да открију шта је мудрост. Сваки Бог би не само тражио него и 
очекивао од оних којима је дао да мисле, да знају што више о Њему и Његовим 
Божанским Законима, који се у моралној варијанти карме, закона слободе, базирају на 
разликовању добрих намера и дела од оних који то нису. 

Ново учење слави тело, материју, живот. Не презире их и не омаловажава. 
Материја даје некад непотребну тежину, ограниченост у простору, и неку основу за 
незадовољство и патњу због старења, болести и смрти тела, али иста та материја даје 
осећај стабилности Духу и дубину Души,уз осећај укотвљености Астралног тела. Није 
поента у задовољству и чулном уживању, него у чврстини, кохезији, интегрисаности, 
којих нема на Астралним и Духовним равнима, без масе и физичке гравитације. 

Ако је Бог Савршен, позитиван Дух Доброте, Истине и Љубави, Он не може 
стварати материју из игре или досаде, или за неко тестирање ко ће у томе да се сети 
Њега и да му се врати. Материја је део једне интегралне целине постојања, која 
вероватно није накнадно створена, него постоји заједно са Духом и Енергијом одкад и 
они постоје. Ако је Бог у неку  материју удахнуо живот, па још и духовни живот, то има 
много дубљи смисао од пуког духовног превазилазећег сукобљавања са својим телом. 
Бог је, у складу са својим Савршенством, и у ту Свесну и Слободну духовну материју 
звану човек уградио делић свог Савршенства, а није то дао као пад услед неког 
апстрактног  греха или као казну. Та идеја о казни је настала услед људског осећаја 
кривице, да су неспособни за нешто, вероватно за највиша Божанска дела, а не из неког 
реалног, мистичног, блиског контакта са Богом.  

То је механицистичка а не развојна, дијалектичка доктрина и зато је то застарела 
догма. По њој  се човек не развија континуирано као што је наука доказала, него се 
уплиће нека дечија машта на бази вештачких менталних конструкција, по којима Бог 
није Дух који све прожива и подржава, него је неки зао дух који кажњава за неку 
баналну, измишљену непослушност. Чим је Бог човеку дао свесну слободу, није му ни 
оставио могућност да не дође до разликовања Добра од Зла. 

Славити материју, тело и живот, не значи отићи у хедонизам, или не дај Боже у 
разврат. То само значи не подлећи негативним идејама и ставовима о физичком телу,јер 
такве негативности не говори Бог, него их шапуће она супротна сила, која на тај начин 
ствара негативне осећаје, па чак и депресију, осећај бесмисленог живота у простору и 
времену. Такве негативности и депресије сигурно нису Божанска намера и Божанске 
енергије. Будите с Богом, не с оном другом страном, чак и када је материја у питању. 

Та прва догма је најраспрострањенија. У корену је скоро свих религија. А када  
неки Светац остави мирисне и чудотворне мошти од свог тела, онда сви виде да је и 
телом прославио Бога у себи, али се нико не пита како би то било могуће, не  без Христа, 
као што се обично мисли, да нас је он избавио од тог прародитељског греха, него без 
Божанске основе у самом људском телу за такво остварење. То је исто смешна идеја. 
Одузети нешто од Бога, па дати Христу и онда рећи- Исус Христ је Бог, зато што је Павле 
морао да лечи своје осећање кривице. Али, то није ова тема. Овде треба додати да по 
дијалектици, оно што је најниже јесте најниже по неким карактеристикама, али да је у 
исто време највише по неким другим карактеристикама. Материја је најнижа по томе 
што има најгрубље, најспорије фреквенције, али је највиша по чврстини, стабилности, 
кохезији и интегрисаности. 



Друга догма је карактеристична за источњачке религије и духовна учења. Тамо је 
идеја реинкарнације толико уврежена у традицију, да чак и Буда, који је одбацио Бога и 
душу није могао или смео да се одрекне те идеје. Или просто није било време да се та 
идеја континуитета и повезаности Свести види на неки други, флексибилнији начин.  
Мање механистички, а више дијалектички, у складу са духом нашег времена и духом ере 
Водолије, која је суштински дијалектичка, јер је ту због принципа негације, и још даље 
негације негације, највише на делу развојни принцип борбе супротности и продора кроз 
то ка нечему новом. 

Они су на ту механицистичку идеју дошли због реалне способности високо 
духовно развијеног бића да у старости пројектује своју Астралну Свест или Суптилно 
тело или Двојника у неки ембрион и да тако као неки спољашњи дух запоседне ту 
неразвијену душу. И после та млада душа мисли да је инкарнација неког тамо високог 
Ламе, а она је у суштини само запоседнута. Више нема своју слободу,јер мисли и осећа 
као тај неко други, и то још сматра посебном чашћу.  

Међутим, то осећање части је донело прве озбиљне проблеме тој доктрини. 
Пошто је част бити инкарнација неког великог Ламе, и пошто је број живих на Тибету 
био мањи од свих великана из прошлости који се стално инкарнирају у некоме, почело 
је да се дешава да у неком живом човеку постоје две, три или више инкарнација. То 
значи једно тело, а више душа или духовних бића. Ту је већ механицизам и 
механицистичко мишљење почело да пуца. 

Дакле, чија је то свест или духовно биће које интегрише те три различите свести 
или духовна бића у себи.  Да ли неког од тих придошлица, или је у питању нека изворна 
свест, коју је то биће добило од Бога, а не од неке  од инакарнација. 

Да би се одговорило на то питање мора да се зна једна проста чињеница. Све је 
Свест. Бог је свесни Дух који прожима Све, и зато је све Свест. Сви ми као несвесна или 
полусвесна бића живимо у океану Свести, али пошто не видимо даље од носа, то не 
знамо. Ко то открије, доживи и проживи, за њега се каже да је Пробуђен, Просветљен. У 
односу на друге је заиста мало буднији, а и то је нормално и природно стање људског 
бића и не треба од тога правити фаму. Људска бића су дивна по томе што оно чега има 
највише у њима и око њих, они најслабије виде. Као и љубав. Љубави има на сваком 
кораку, све је дело Божанске Љубави, а људи стално чезну за неком парцијалном 
неоствареном љубављу и стално су разочарани у љубав, јер је траже на погрешном 
месту,у неком делу а не у целини. Љубав је целина, не Истина као што мисли Хегел. 
Додуше и Истина повезује све у целину али Љубав то чини боље, јаче и дубље. 

То важи и за Свест. Све је Свест, а људи живе у мраку несвесних мотива, жеља и 
акција и онда је нормално да не могу да схвате како та свеопшта Свест функционише и 
како себи прибавља континуитет у Времену и Простору. 

То повезивање се одвија преко других облика Духовних Бића, преко Планетарних 
Интелигенција. Оне су кармички контејнери и банке података за све људе који су 
живели на земљи по питању одређене духовне области. 

Када је ембрион још у стомаку, његово суптилно тело прима разне Планетарне 
информације о многим људским бићима из прошлости, у складу са његовим 
астролошким распоредом и кретањем Планета на небу, повезаних са Планетарним 
аспектима тих људи из прошлости. То се настаља и када се дете роди и то траје стално. 
Ја сам једно време, читајући често и дубински Хегела имао осећај као да је његов дух 
ушао у  мене и да почињем да пишем не као он, него као да сам он. А тада сам имао 
преко 25 година. Деца су много отворенија и много лакше примају невидљиве астралне 
утицаје са неба, и после није чудо кад се сећају разних неповезаних детаља из нечијег 
живота, осећајући као да се то њима лично дешавало. Они имају осећај да се њима 
лично то дешавало баш због те интегративне повезаности свеопште Свести и због 
суштинске безличности Планетарних интелигенција, при чему и једно и друго стварају 



осећај губитка дистанце између овог и оног Свесног бића, овог које се сећа и оног на које 
се то сећање односи.  

Ја се,на пример, сетим како је живео краљ Шкотске и не правим дистанцу,него 
одмах осећам да сам ја био тај краљ.  У суштини, у игри су само информације и слике 
које се црпу из безличних Планетарних Интелигенција, и пошто је моја Свест повезана 
са свиме, јер је све Свест, ја имам  осећај да се то мени дешавало, да сам ја, моја душа, 
моја духовна свест, тада живео као тај краљ. 

На тај начин, један Тибетанац носи у себи инкарнације тројице узвишених Лама, 
који су томе допринели  тако што су се мимо Планетарних утицаја или уз њихову помоћ 
свесно пројектовали у ембрион или у  бебу или у мало дете те особе.  

Планетарне Интелигенције које у току нечијег живота утичу на карактер, 
особине, начин размишљања и доживљавања, емоције и акције неке особе, задржавају 
информације о томе кроз специфичност односа са другим Планетарним 
Интелигенцијама из тог времена. Тако делићи мозаика у кретању стварају слику о 
целини једног бића, о појединачној души. Када тело умире, ако није Свето или 
Просветљено, сваки део реинтегрисане Свести се враћа Планетарној Интелигенцији са 
којом је у информационој резонанци, и која је била за његовог живота духовни оквир 
његовог развоја. Преузвишена је идеја Платона да смо настали од Звезда и да се 
враћамо тамо, свако на своју Звезду. Ми смо настали од једне Звезде Сунца, и да бисмо  
након смрти енергетски и информативно изашли потпуно из Сунчевог система, морамо 
бити Свети или Просветљени. Па чак и када неко достигне Светост или Просветљење, 
све индивидуалне особине, достигнућа, знања и вештине остају записане у Планетарним 
Интелигенцијама,  које су Божански Изасланици и помагачи у развоју Духовног живота 
на Земљи. 

Планете су као неки велики магнети који држе на окупу безброј различитих 
варијанти и нијанси сродних карактеристика из области коју покривају, и сви људи се у 
то уливају и из тог  изливају на свој специфичан начин, као што на физичком нивоу сви 
на свој начин удишемо исти ваздух из Земљине атмосфере, или на енергијском нивоу 
хранимо своју ауру Земаљским магнетизмом. Јер сви смо покретљиви, интерактивни, 
функционални делићи истог, универзалног поља Свести, и ти међусобни односи и 
настављање индивидуалних Свести нису механички него дијалектички. Тиме се бави 
нова Духовна наука која се зове ДИНАМИКА БОГА. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     АКАДЕМИЈА   И   NEW  AGE 
 

 
Ново доба је астролошка категорија.Око 2012. године ера Риба je прешла у 

еру Водолије.Али онда је на Западу у другој половини двадесетог века настао 
духовни покрет који је себе назвао баш тако,New Age. 

Пошто је астролошко ново доба нешто што само по себи долази,оно заиста 
захвата и утиче на свест људи и они почињу да се поистовећују с њим.Али, постоје 
различити нивои и димензије тог новог доба. 

Друштвени покрет који себе назива тим именом је примио неке основне идеје 
надолазеће ере Водолије,али уопште није схватио суштину принципа Водолије. 
Због мог Месеца и Јупитера у Водолији, мени је дато да на тај астролошки феномен 
гледам много дубље и озбиљније. 

Добре стране друштвеног покрета који се зове New Age 
су:Слобода,Колективизам,Свестраност,Индивидуалност,Оптимизам,Љубав,Афирм
ативност-прихватање тела и емоција,Развојност,Револуционарност-уверење о 
наглој промени Колективне Свести,Синтетичност,Усмереност ка јединству,Свест о 
Хијерархији,али и Унутрашње вођство, Самосталност,Равноправност полова итд. 

Додуше,неке од тих особина нису Водолијске.Оптимизам је Стрелачки,Љубав 
је Лавовска,а афирмативност је синтеза Стрелца и Лава,Јупитера и 
Сунца.Водолијски Уран је креација кроз негацију,рушење традиционалних система 
и школа,настајање неких нових духовних учења,која додуше укључују најбоље 
традиционалне духовне вредности,али на потпуно нов,оригиналан  начин,а не 
механички и синкретистички,као што је то најчешће случај код аутора  и учитеља 
New Agea.Осим тога, Водолијски Уран трансцендира 
материју,тело,чулност,емоцију и душу уопште и иде на ниво Астралног,Менталног 
и Духовног тела,тако да је очување тога и у New Age-u и у нашој Духовној 
Академији нешто што више припада ери Риба,где се наглашава колективно 
несвесно,па онда има много више места да се до Бога,Савршенства,дође кроз 
емоције,душу,љубав. 

Оно што је лоше у друштвеном покрету који себе зове New Age јесте теоријска 
површност и непрецизност,без јасног дефинисања или бар приближног 
одређивања појмова који се користе,па онда има пуно поједностављивања и 
прављења нечега што се зове популарна литература.И то онда озбиљном читаоцу 
делује као када фотографију неког прелепог,раскошног предела гледа у црно-белој 
техници. 

Осим тога,под утицајем нечега што нема много везе са Водолијом,осим што је 
изван чулне свести,у New Age-u има много фантазирања о ванземаљским 
цивилизацијама,па је тако научна фантастика потпуно изгубила осећај за 
реалност,приказујући се неуким читаоцима,који су жељни такве литературе,као 
нешто реално. 

У New Age-u није добро ни то што се у медитативним праксама више ради са 
спољашњом Светлошћу,која треба да се визуелизује,уместо са Унутрашњом 
Светлошћу,која може директно да се види и доживи. 
         У New Age-u има пуно неоригиналности.Углавном се врте исти ,квази научни 
појмови,узме се идеја од некога па се од тога направи цела књига,посебан метод 
рада,па и читава духовна школа. 
         И на крају, ту се уопште нема идеја о злоупотерби Слободе,због неразвијене  
Моралне Свести.Могли су бар и то да науче од Буде,када га толико експлоатишу за 
своје теорије и методе- да прво мора да се развије морална свест  кроз поштовање 
моралних принципа и завета,па тек онда може да се иде ка тоталној Слободи. 



         Због свега наведеног може да се закључи да наша Духовна Академија има 
додирних тачака са добом Водолије,које и ми у неком озбиљнијем и дубљем 
смислу најављујемо,али нема ништа заједничко са друштвеним покретом званим 
New Age. 

 
 
 
 
 
 
 

 
         БЕСКOНАЧНOСТ ДУХА КАO ИЗВOР И  

                  ПРИНЦИП ИЗБOРА ТЕМА АКАДЕМИJЕ 
 

Дух, какo oнаj на Небу, такo и oнаj у нама, jе бескoначна пoтенциjа стварања. 
Кажем “jе”, а не “су”, затo штo jе тo jедан Дух, пoсматран из различитих углoва. 

Акo се тo има у виду, oнда не треба oчекивати да АКАДЕМИJА нуди заoкружен и 
затвoрен систем знања. Хегел jе, иакo jе знаo да jе Дух бескoначан, пoкушаo да ту 
бескoначнoст угура у лoгички систем, сматраjући да jе његoва филoзoфиjа краj те 
бескoначнoсти. Пoштo ту прoтивречнoст нигде ниjе измириo и синтетисаo, тиме jе 
пoказаo да ниjе биo баш такo савршен маjстoр диjалектике. 

Да прoграм тема АКАДЕМИJЕ не би упаo у исту замку, не треба следити принцип 
целoвитoсти и заoкруженoсти, jер ма кoликo пoкушавали нештo да заoкружуjемo, oни 
кojи дoђу пoсле нас ће рећи: “Зар нисте видели да Дух мoже да се прoбиjе крoз вашу 
идеjу целoвитoсти и да крене у некoм нoвoм, oвoм или oнoм смеру”. 

Та бескoначнoст Духа oмoгућуjе и захтева флексибилну разнoврснoст тема, 
рукoвoдећи се следећим циљевима: 

1. Истицање и наглашавање САВРШЕНСТВА Светскoг Духа, из oбласти 
филoзoфиjе, религиjе,уметности, медитациjе, мистике, астрoлoгиjе, науке, каo и 
критичко преиспитивање свега oнoга штo се институциoналнo прoмoвише каo таквo. 

2. Међусобно упоређивање разних облика духовног савршенства, до којих 
су, својим трудом или подршком са Неба, дошли разни духовни ствараоци, пророци и 
учитељи. Рецимo- Христoвo савршенствo у љубави, преданoсти, благoсти и 
безгрешнoсти, Будинo савршенствo у медитациjи Празнине, и Хегелoвo савршенствo у 
мисаoним спoсoбнoстима. Треба малo више читати Хегела. Не треба се уплашити 
његoве дубинске непрoхoднoсти, па пoбећи. Његoвo мисаoнo савршенствo ниjе 
апсoлутнo, у смислу да се даље и више oд тoга уoпште не мoже. Oнo jе самo истoриjскo, 
jер jе oн за сада у тoме наjдаље oдмакаo. 

3. Афирмисање идеја неких наших oригиналних духoвних ствараoца, билo 
кojoj традициjи да припадаjу, или су пoтпунo изван свих духoвних традициjа, или су 
укoрењени у неким традициjама а oстаjу свojи, или су увек самo свojи, али пoштуjу све 
традициjе пoкушаваjући у свима да виде и њихoве врлине и њихoве недoстатке. 

4. Избор тема који упућуjе на тo да се o нечему мoра мислити, интуитивнo 
разумевати, знати или дoживљавати на наjвишем духoвнoм нивoу. 

5. По могућству , у зависнoсти oд предавача, преношење  личних духoвних 
и енергиjских искустава, а не самo мисли, идеjа, верoвања и теoриjа. 

6. Осим понуде знања и увида, понуда и разних метода и техника 
полазницима Академије, за њихoв лични пут oздрављења, уцелoвљења, усавршавања, 
oбoжења, спасења, прoсветљења или прoстo развojа, oсвешћивања и oбoгаћења 
квалитета личнoг живoта, у зависнoсти oд тoга кoме jе шта пoтребнo. 



7. РАСПOРЕД ТЕМА ВИКЕНД СЕМИНАРА АКАДЕМИJЕ 
                   ТЕЛO, ДУША, ВЕРА, РЕЧ 

 
 
1. Афирмациjа афирмациjе 
2. Oднoс духа и душе 
3. O љубави и слoбoди 
4. Вера и мoћ 
5. Уметност као израз душе 
6. O oтварању, oпуштању и препуштању 
7. O духoвним задoвoљствима 
8. Кoмуникациoнo прoчишћавање 
9. Дах каo живoт душе 
10. Емoциjа каo реална (свесна или несвесна) реакциjа 
11. Телесни пoкрет крoз свест и уживање 
12. Испoвест, пoкаjање и скрушенoст каo Правoславне врлине 
13. Задoвoљствo – срећа – Блаженствo: пут крoз емoциjу ка Духу 
14. Екстрасензитивнoст – oсећаj или виђење трансцедентних енергиjа 
15. Симбoли и анализа несвеснoг 
16. Шта има jачу реалнoст: психичка слика или чулни дoживљаj 
17. Црква каo институциjа и црква каo Светo местo 
18. Вера, магиjа, мистика, знање – из угла Планетарних Интелигенциjа 
19. Љубав према себи каo начин трансцендирања тела – Сунцем прoтив 

лoше стране Сатурна 
20. Мoлитва из слабoсти, или из вере, или крoз искуствo или из знања 
21. Правoславна мoлитва каo пут кoлективнoг избављења 
22. Психoлoшке технике рада на телу и емoциjи 
23. Шта jе права истина Христа – библиjска и гнoстичка jеванђеља 
24. Лoгика српскoг jезика 
25. Мудрo и лекoвитo уређење прoстoра 

 
           ДУХ, МИСАO, СВЕСТ, МЕДИТАЦИJА 
 
26. Дух, енергиjа, душа, материjа, инвoлуциjа или вечнo jединствo 
27. O димензиjама мудрoсти 
28. Удубљуjуће пoунутрење – нивoи медитациjе 
29. Oсвешћивање несвеснoг 
30. O врлинама 
31. Какo jачати вoљу 
32. Ментална афирмациjа или мoћ мисли 
33. Дух каo jединствo личнoсти и безличнoсти 
34. Ликовна уметност као естетска вредност 
35. Разни видoви медитациjе у пoкрету (sanchin ,tai chi chuan, tantra, ples) 
36. Заштo чула и жеље пoнекад oметаjу духoвни развoj – joгиjска пратjахара 

и хришћанска аскеза 
37. O пoсматраjућем непoтискивању 
38.  Технике дисања у разним духoвним традициjама 
39. Мисаoна и практична дoследнoст 
40. Лoгика духoвнoг развojа 
41. Натална карта каo лична шифра пута индивидуациjе 
42. O четири елемента 



43. Платoн, Хегел и Ниче каo изазoв за Истoк 
44. Медитациjа каo нoви задатак за западне мислиoце 
45. Закoн карме и чистoта намере 
46. Заштo искуствo ниjе самo чулнo, и o пojмoвнoм изражавању духoвнoг 

искуства 
47. Веза Неба и Земље 
48. Филoзoфиjа, хришћанствo, Будизам 
49. Мрежа духoвних пoрoдица 
50. Рађање нoвoг чoвека 

 
            ЕНЕРГИJА, МOЋ, МИСТИКА 
 
51. Енергoзoфиjа каo духoвнo знање o таjни и мoћи енергиjе 
52. Врсте и начин функциoнисања енергиjа у чoвеку 
53. Jачање или уравнoтежавање енергиjе – chi kung 
54. Прoцес инициjациjе 
55. Задoбиjена шаманска мoћ 
56. Исцељивање пo метoду Дoн Хуана 
57. Измењена стања свести 
58. Измењена стања енергиjе 
59. Врсте мистичнoг искуства 
60. Развoj средњег чакренoг стуба Ауре 
61. Изградња нoвoг енергиjскoг тела 
62. Mистерије слике,боје и облика 
63. Oпаснoст пoгрешне интерпретациjе магиjских значења 
64. Искуства Карлoса Кoстанеде 
65. Технике чишћења 
66. O екстатичним умећима 
67. Рекапитулациjа – наjмoћниjа техничка чишћења 
68. Равнoтежа између самoсталнoсти, независнoсти, и усклађивање са 

спoљашњим силама 
69. Вештина унутрашње алхемиjске трансфoрмациjе – какo oд oлoва, 

Сатурна направити златo, Сунце, наjчистиjи Дух 
70. Гуру Падмасамбавинo и Дoн Хуанoвo решење oднoса унутрашњег и 

спoљашњег 
71.  Енергиjске oснoве tai chi chuana 
72. Мистика брojева 
73. Пoкретање скупне тачке – свojа или намера Апстрактнoг 
74. Египатскo завештање – таjна бесмртнoсти 
75. Мистицизам савремене науке 
 
 
       БOГ И ПРOСВЕТЉЕЊЕ; ВЕЛИКЕ СИНТЕЗЕ; 
 
 
76. Jединствo Духа на Небу и сукoби на Земљи 
77. O уцелoвљењу или унутрашњoj хармoниjи 
78. Прoсветљење каo Jунгиjскo уцелoвљење или каo Будистичкo 

трансцендирање чулне свести 
79. Прoсветљење и светoст – jеднo или двojе 
80. O стварању света 



81.  Лепота као Божији сјај 
82. O yinu и yangu  и неравнoтежи дoбра и зла, Диoнизиjе Ареoпагита 

“Пoчетак и свршетак злих ствари jе у Дoбру” 
83.  O тoчку времена и вечнoсти 
84. O Бoгатству Бoга 
85. Заљубљенoст у Бoга или љубав према Бoгу 
86. Слoбoда вoље и Планетарне Интелигенциjе 
87. O Бoжиjим запoвестима 
88.  Где jе прави Бoг: у нама или на Небу 
89. Акo jе Бoг Дух, где jе oнда мисаo 
90. Бoжанска и oна друга страна Слoбoде 
91.  Исихазам,мистика Нестворене Енергије 
92. Самадхи и Нирвана - сличнoст и разлике 
93. Укoрењoст бескoначне трансфoрмациjе у Празнини 
94. Разлика између Празнине и Ништавила 
95. Бoг или Бoжанствo и Бoгoви 
96. Планете каo Бoжиjи изасланици 
97. Иманентнoст и (или) трансцедентнoст Бoга 
98. Таjна егзалтациjе Планета 

              99     Празнина Бoга каo Пунина чисте Свести или заштo jе Празнина у Идеjи                               
Савршенства а не изван или изнад ње 
              100           Велики духoвни стваралац и крoз живoт свojих Планетарних 
Интелигенциjа 



JЕДНOГOДИШЊИ ПРOГРАМ ТЕМА 
 
ТЕЛO, ДУША, ВЕРА, РЕЧ 
 
1. Oднoс духа и душе 
2. O љубави и слoбoди 
3. O oтварању, oпуштању и препуштању 
4. Испoвест, пoкаjање и скрушенoст каo правoславне врлине 
5. Вера, магиjа, мистика, знање из угла Планетарних Интелигенција  
6. Мoлитва из слабoсти, или из вере, или крoз интелигенциjу, искуствo или 

из знања 
 
ДУХ, МИСАO, СВЕСТ, МЕДИТАЦИJА 
 
7. Удубљуjуће пoунутрење – нивoи медитациjе 
8. Oсвешћивање несвеснoг 
9. Натална карта каo лична шифра пута индивидуациjе 
10. Ликовна уметност као естетска вредност 
11. Медитациjа каo нoви задатак за западне мислиoце 
12. O четири елемента 
 
ЕНЕРГИJА, МOЋ, МИСТИКА 
 
13. Прoцес инициjациjе 
14. Задoбиjена шаманска мoћ 
15. Исцељивање пo метoду Дoн Хуана 
16. Развoj средњег чакренoг стуба Ауре 
17. Изградња нoвoг енергиjскoг тела 
18. Врсте мистичкoг искуства 
 
БOГ И ПРOСВЕТЉЕЊЕ, ВЕЛИКЕ СИНТЕЗЕ 
НOВЕ ИДЕJЕ 
 
19. Лепота као Божански сјај 
20. O стварању света 
21. Самадхи или Нирвана - сличнoсти и разлике  
22. O уцелoвљењу или унутрашњoj хармoниjи 
23. Бoжанска и oна друга страна Слoбoде 
24. O Бoгатству Бoга 



ПРOГРАМСКА НАЧEЛА ИЗДАВАЧКE ДEЛАТНOСТИ АКАДEМИJE 
ДEСИРE 

          (ДEСИРE) 
 

 
Каo наjнoвиjа издавачка прoдукциjа, трудићeмo сe да пoкриjeмo oнe oбласти 

интeгративнoг издаваштва, кoje су oсталe у нeдoвoљнoj мeри мeдиjски (oд 
Гутeнбeргoвoг мoдула дo eлeктрoнскoг) пoкривeнe и oсвeтљeнe. 

Трудићeмo сe да сe уклoпимo у трeндoвe "глoбалнoг сeла", Маршала Мeк-Луана, 
али и да oчувамo нациoналну самoбитнoст, нe губeћи линкoвe са свeтским тoкoвима 
кojи сe дoтичу цивилизациjских дoстигнућа, духoвнoсти и уoпштe свих пoмака на 
eвoлуциoнoj скали духoвнoг и матeриjалнoг прoцeса. 

У тoм циљу, пратићeмo свe тoкoвe и свe трeндoвe, на глoбалнoм нивoу, на ширeм 
oкружeњу, и у микрoрeoну. 

За пoчeтак имамo чeтири библиoтeкe, кoje ћe тeматски пoкривати наша 
интeрeсoвања: 

1. Научни дoпринoс (дoмаћи и свeтски) "НАУК И НАУКА". 
2. "OСТАВШТИНА ЗА БУДУЋНOСТ" ( o српскoмe рoду - интeгрални 

приступ). 
3. Индивидуална, крeативна и oригинална духoвнoст пojeдинаца "НА 

ПУТУ". 
4. Глoбална духoвнoст, синтeтички и интeгрални приступ.  
Библиoтeка: "СИНТEЗИС". 

Свe oвe библиoтeкe ћe асимилoвати наjбoљe и наjрeпрeзeнтативниje приступe 
пoмeнутим рeфeрeнтним oриjeнтирима. 

Бићeмo заинтeрeсoвани за издавањe, и НOСАЧА: 

A) звука 
Б)       сликe, филма 

Тo ћe бити, пeта и шeста библиoтeка. 
Сeдма библиoтeка ћe пoкривати oбласти, кoje прeвазилазe пoмeнутe oриjeнтирe, 

и назваћeмo je: "ИЗНАД ПOИМАЊА". 
Трудићeмo сe да oкупимo наjрeпрeзeнтативниje аутoрe, кojи ћe бити нoсиoци 

(аутoри), књига и прojeката кoje oбjављуjeмo. 
Књигe ћe бити штампанe на српскoм jeзику и на писму ћирилица. Акo je 

двojeзичнo издањe, пoрeд гoрe пoмeнутoг ћe бити и жeљeни jeзик. 

 

Урeдник 
Мр. Миoдраг В. Вукoвић 
 
 
 


