
                                           ПУТЕВИМА СВОЈИХ ПРЕДАКА
                                                          БОЖИЈИ ПУТ

Оно што је остала загонетка за многе, јер су многи подаци уништени, тек из неких 
фрагмената, из неких скривалица и из археолошких налаза, може да се повеже и да се дође до 
истине.
Када се сагледају многе ствари и када се све то повеже добија се један потпуни мозаик.
Можда он не објашњава све до у детаље, али показује срж дешавања.
Лажна библија је сакрила доста тога али није могла све.
Фалсификатори су ипак били невешти да сакрију праву истину.
Сама библија је доста празна и не пружа много тога што би интересовало данашњи свет.
Када се човек мало удуби у анализу исте примећује да има доста нелогичности и 
неповезаности између дешавања.
На страну то што су давали на значају мистици и пратили само један родослов, мењајући 
незнатно имена у том родослову, нису могли да промене срж и да сакрију трагове србства.
Од задњег настанку света, пре 6500. година, дешавале су се катаклизме, било их је неколико.
Био је сумерски потоп 1009. године, то је тренутак када је Земљина оса ушла у Сажвеђе 
Близанца и када су „створени Адам и Мада“.
Нико се није позабавио тим периодом и само се нагађа.
Шта знамо о том периоду?
Да су Адам и Мада били високи преко 7 (седам) метара, да су тада живели „диносауруси“, 
итд,итд...
Знамо за потомство Адама и Маде.
Мало детаљније је и у библији обухваћен почетак периода од 2162. године, од уласка 
Земљине осе у Сазвежђе Бика.
Тада се десио Нојев потоп, каже библија.
Слаже се и наука да је био потоп, али не могу да лоцирају време и није им јасно како су 
могли да преживе људи и животиње на том броду???
Тада је дошло до потопа, континенти су се одвојили, рођена је Европа.
Библијска река Фисон је Дунав, који и данас тече мало измењеном маршутом због промене 
конфигурације терена.
Библијски Ноје је Србин – Нино Белов, први господар света и човек који је проглашен за 
Бога Бака.



Каже библија Нојеви потомци?
Није него потомци Нина Белова.
Да се много не расплињавамо, а оне које детаљније интересује нека само име Ноје у библије 
замене са именом Нина Белова и све ће да се уклопи.
2649. године пао је метеорит и сравнио са земљом Содому и Гомору, тада је настало Мртво 
море и распуклина која се протеже до средине афричког континента.
Тада су нестали дивови из предходног периода, људи који су преживели потоп су били 
високи преко седам метара.
Како је Нино Белов знао шта треба да уради да би се спасли потопа?
Његова мајка Семиранида је била видовита, могла је да види будућност улазећи у четврту 
димензију.
Захваљујући њеној способности Нино Белов је могао да се припреми за потоп и тако са 
својим људима преживи.
Његова мајка и он су поставили загонетку такозваног Гордијевог чвора.
Ова слика тек сада добија на значају када је решење познато.



3462. године Венера улази у наш сунчев систем и изазива катаклизму.
То је период библијског Мојсија, а стварног Сербо Макеридова.
Макеридов је донео законик, који је познат и као Мануов, а сличан је и Душанов законик.
Права наследна лоза је знала тајну видовитости илити уласка у четврту димензију.

Дуња Станишић Матић:
Мануов и Душанов законик

„Говорећи  о  "Мануовом  законику",  мисли  нам  махинално  лете  ка  нашем  најстаријем 
сачуваном правном документу, Душановом законику. Читајући Мануов законик, састављен 
давно пре Христа, може се наслутити да начела и права Душановог законика сежу у далеку 
прошлост. 

Тај законик није ни византијска, ни Душанова творевина, него су на Сабору у Скопљу, 1349. 
године  потврђени  и  признати  стародревни  српски,  правни,  приватни  и  јавни  обичаји  и 
наслеђени освештани односи. Наш народ је од Византије примио цркву и њену организацију, 



али комплетан живот наше сталешке државе текао је другим водама.

Тако,  рецимо,  свештенство није  било у  потчињеном положају,  као  у Византији.  Док је  у 
Византији  војска  била  на  првом месту у  држави,  у  Србији је  и  пре  и  после  Душановог 
законика свештенство највиши сталеж, носилац науке и мисли, са светом мисијом да служи 
Богу, истини и прецима, који су према старој вери постајали свети. Из овога се јасно види да  
Византија  не  само  да  није  утицала  на  српску мисао  и  Душаново  законодавство,  него  је,  
напротив, византијско свештенство, под утицајем српске мисли, повело борбу за побољшање 
свог  положаја.  Душан се  на  Сабору поставио изнад властеле,  али је  свештенство ставио 
изнад себе поштујући народну традицију. 

А то свештенство није поседовало највишу власт у данашњем смислу, него се оно сматрало 
као мозак и ум владара, који му је указивао сву пажњу и са њим се саветовао о државним 
пословима.  Цар  је  одржавао  равнотежу између свештенства  и  властеле,  штитио  најнижи 
сталеж,  а  поштовање  свештенства  је  било  поштовање  ума,  а  не  силе  и  снаге.  Оваква 
организација државе подсећа на аријску, ведску, која је много старија и од Византије и од 
Рима.

Ману може бити и словенско име, а у Ведама то је први човек, бог законодавац. Од њега 
произилазе следећих шест Мануа, од којих се први звао Сварожић, а тако се звао и словенски 
бог. Код Мануа је друштво подељено на касте и свака је каста била заштићена друштвеним 
начелима и прописима. Тако је и по Душановом законику друштво подељено на сталеже и 
сви  подлежу  законским  нормама.  То  представља  формални  разлаз  са  грчким  узором 
(Синтагмом), где је изражена традиционална једнакост појединаца. Привилегован положај не 
даје право властели на самовољу, јер властела,  поред законских дужности и терета према 
држави и цару, мора строго да се придржава одлука суда и закона. 

Душанов законик 50. Ако властелин или властеличић увреди себра, да плати 100 перпера. 
Ако ли себар увреди властелина или властеличића, да плати 100 перпера и да се осмуди.

Ко се не придржава закона заслужује казну, јер: VII, 18. "Казна управља свим људима, Казна 
чува, Казна бди, када сви спавају".

Душанов законик 95. Ко се нађе да је почупао браду властелину или добром човеку да се томе 
рука одсече.

Мануов законик VIII,  283. Треба  наредити  да  ономе што  хвата  за  косу,  ноге,  браду,  врат, 
мишицу, одрежу обе руке.

Колективна одговорност за смрт звала се сатадеја – давање 100 крава, а код Душана се јавља 
"глоба  шести  волна".  
Постојао је и обавезан колективан рад, како по Душановом, тако и по Мануовом законику.

Мануов законик VII, 138. Цар може наредити да иду на рад један дан у месецу занатлије свих 
врста и шудре које живе од свог рада.

Старо  обичајно  право  имало  је  новчану казну за  убиство  или  тежу телесну  повреду.  То 
откупљивање казне јавља се и код Мануа.

Мануов  законик  XI,  128. Брахман  који  је  ненамерно  убио  кшатрију,  треба  дати  за  своје 
очишћење 1000 крава и једног бика, а код Душана је 1000 перпера ( чл. 94. ).



Испитивање кривице жељезом среће се  у оба законика.  И данас  у говору,  кад  хоћемо да 
истакнемо дубоко поверење у некога ми кажемо "ставио бих руку у ватру за њега’.

Мануов законик VII, 115. Онај кога огањ не испече, кога вода пусти да исплива и коме се 
ускоро не деси нека несрећа, сматра се чистим у заклетви.

Душанов законик 145. Ако се потера судом, разбојник и лопов, да не буде обличења, да им је 
оправдање жељезо што је одредио цар, па да га узму на вратима црквеним из огња, да га 
поставе на свету трпезу.

И у старој Индији дубоко су се поштовале моралне вредности и лепе особине. Нису ценили 
љутитог и дрског човека.

Мануов законик VII, 48. На гневног се не љутити, оног што проклиње – благосиљати, и лажну 
реч у вези световних дела – не рећи.

Узвишене особине су биле смиреност, поштење, честитост, разборитост. У вези честитости и 
дате речи:

Мануов законик IX, 99. Ни древни, ни данашњи људи никада нису тако поступали да девојку, 
обећану једном, удају за другог.

У оба законика нижи слојеви су заштићени, али сви морају да се придржавају одређених 
норми и начела.

Такође је за оба законика заједничко да је "закон изнад цара". Изнад свих сталежа је цар, а 
изнад цара је закон.

Мануов законик VIII, 128. цар који кажњава невиног, а кривца не кажњава, прима на себе 
велику несрећу и иде у пакао.

Мануов  законик  IX,  245. Варуна  је  господар  казни,  пошто  он  држи  скиптар  чак  и  над 
царевима...

Душанов законик 168. Све судије да суде по закону, право, како пише у законику, а да не суде 
по страху од цара.

Када  би  се  чланови  оба  закона  помешали,  тешко  да  би  читалац  могао  да  их  раздвоји. 
Подударности има пуно и треба их систематски анализирати.

Оно што је пре неколико миленијума кодификовано у "Мануовом законику", то се и данас 
налази у нашим схватањима и начину живота.“

Не желим дубље да анализирам нити било шта да доказујем јер се истина не доказује већ се 
показује.

Сви они који су заинтересовани видеће подударања и биће им и библија много јаснија. Када 
се  познати  фрагменти  повежу  и  поставе  на  право  место  тада  се  и  мозаик  склопи  и  да 
целовиту слику.

Сербо Макеридов је Херкулес, Бог Рата, Бог Ариес – Ован.



Знајући за традицију и познавајући вештине које су се преносиле са колена на колена а и у 
писаној верзији, следећи који је кренуо тим путем је Ристо Крсто.

Већ сам описао шта  се  стварно догодило у  Низи,  на  брду Виник и како је  Ристо Крсто 
преживео и кренуо је за Инђију (Индију) истим оним путем којим су ишли његови преци –  
Богови.

На путу ка Инђији је држао проповеди и ширио праву веру и Божију реч.

Пробали су сви да нас избришу из историје и да избришу постојање Божијег народа – Срба,  
али им то није пошло за руком.

Мозаик је склопљен сада на крају свег времена и свег простора у овој трећој димензији.


