
- Питају ме:  
„Чему то Ваше декодирање служи?“ 

 
- Да се јасно види кроз математику, која је 
неподмитљива, шта треба да се уради како се неби 
понављале исте грешке, све до самоуништења. 
 

Напр.: ратови се, од настанка света, 
понављају у све тежим околностима. Тај програм ће 
владати, све док се не стекне довољно искуства, да 
је мудрије решавати спорне ствари разговором, 
поштовањем договора, предвиђањем могућих 
неспоразума..., него дволичност, егоизам...  

Упоређење се лако примењује на древну игру 
Мердевина и Змије.  

Предвиђањем нечијег деловања, а да није у 
складу са најбољим обостраним решењем горућег 
случаја, нашим проценама, јер смо кроз кôдове 
свесно освешћени, шта се у истим случајевима већ 
догађало, веома мудро можемо избећи, прескачући 
разреде. Ево примера: дете које је напредно, 
уместо да крене од првог разреда, ако га сматрају 
довољно зрелим, може уместо другог, да почне 
трећи разред, а требало је кренути у први. Може се 
догодити да се тада, због разлике у годинама осети 
усамљено.  

Због тога је неопходно колективно да се 
пењемо мердевином, заборавивши на опасности 
које су вребале на путу до нашег циља, да смо 
дугим заобилазним, понекад повратним стазама 
корачали. За верење уз помоћ мердевина потребна 
нам је јасна мисао због јасног циља, јасна идаја, 
јасан план, јасни пројекат, јасан кôд.  



Сагледани и осмишљени јасан циљ, се 
најсигурније и најлакше остварује са ЈАСНО 
ОСВЕШЋЕНИМ ИСТОМИШЉЕНИЦИМА. НИКАКО 
ТУЂИНЦИМА! 

Језиком се државниЦИМА најискреније због 
предака и потомака ваља обратити.  

Дати задовољштину језиЦИМА, јер другачије 
неможе преЦИМА да удовољимо. Жеља им је да 
потомЦИМА својим олакшају задатак, који они 
требају, уместо њих завршити или исправити. 
Наиме, у њихово време су оставили траг о својим 
погрешно одрађеним, или недовршени улогама. 

НовЦИМА се то не постиже! Себедарјем и 
позитивним егоцентризмом, не нарцисоидним 
себељубљем, већ свесност о томе да Врховни 
Створитељ, не пребива само у ближњему, него и у 
нама. Његов боравак у нашој души треба да Му је 
угодан, лаган, забаван..., али и веома стваралачки 
усмерен. Без потребе за уништењем, него се тражи 
ТИМСКИ РАД. У Троједином Богу, Дух Свети, Дух, 
који лебди над БЕЗДАНОМ, је за Заједништво. НЕ 
ТРПИ ПОДЕЛЕ, ИСТИЦАЊЕ НА ШТЕТУ ДРУГИХ... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Говорићу вам о ономе што мало број људи 
зна, а то је да су били пре нас разни светови.  

Да је пре Адама било људи...!  

Сваки данашњи становник Земље је 
потомак од предака, „који беху некад“ у тим 
световима... „ПРОСТОР ЈЕ ШАПТАЧ“, ти 
потомци се данас суочавају са својим наслеђем, 
вољом и жељом, да се ИЗБОРЕ за „своју истину из 
древних времена...“, иако су уништени, нестали 
или...? оставили су у простору траг о себи, у 
жељи да њихови потомци, у датом тренутку њих 
правдају, тако што ће победити на ИЗБОРИМА 
при крају времена! Време транзита, из правца 
одлазка од Извора у правац долазка до Извора! 

Нећу говорити сад о предањима Хиндуса, 
узимам ту слободу да говорим о хебрејском 
виђењу света. *КАБАЛА: ПРИМАТИ/ПРЕДАТИ, реч 
има кôд 30, колико наша Ћирилица има слова, али 
кôд рачунат  кроз редослед слова у Азбуци. 

Збир редоследних бројева слова даје 
резултат нумеричког кôда речи.  

О томе, као и о разним принципима читања, 
намеравам да говорим током предавања која се 
спремају на име Нове ПсихоНеуроЛингвистике.  
* 

К: 12 А: 1 Б: 2 А: 1 Л: 13 А: 1 = 30/1 

 

Адела МАРГОТ 

 

 

 

 


