
Поред тога што је Никола Тесла био велики иноватор и научник он је такође био и визионар и 
необично интересантна лицност. Мислим да нека његова увиђања, доживљаји, визије и 
пророчанства заиста заслужују пажању. У септембру ове године изнето је да се неутрини крећу 
брже од светлости. Међутим, тиме се такође афектира теорија релативитета, јер је заснована 
на тврдњи да је брзина светлости највећа могућа брзина у физичком универзуму.  

Никола је још 1932. дао фасцинантну изјаву и поред тога што је неутрине назвао неутронима: 
“Сва моја истраживања показују на закључак да су то мале честице, свака тако маленог набоја 
да их можемо назвати неутронима. Крећу се великим брзинама прелазећи и брзину светлости.“ 

Ево неколико интересантних Теслиних размишљања: 

 Јефтин инструмент, не већи од сата, омогућиће оном ко га носи да чује било где, на мору 
или копну, музику или песму, говор политичких вођа, наћи адресу познатих људи, или 
проповед од речитих свештеника, испоручене са неког другог далеког места. На исти 
начин било која слика, знак, цртеж се могу пренети из једног на друго место.” - На шта 
вас ово подсећа? 

 Изгледа да сам увек био испред свог времена. Требало је да чекам деветнаест година 
да проради електрана на Нијагари заснована на мом систему, прошло је петнаест година 
пре но што је мој патент за бежични пренос сигнала, објављен још 1893. нашао 
универзалну примену. Најавио сам космичке зраке и моју теорију радиоактивности 
1896. Једно од најзначајнијих открића - резонантност Земље - као основу бежичног 
преноса енергије, које сам објавио 1899. многи не разумеју ни данас. 

 Скоро две године пошто сам обавио пренос електричне енергије око читаве планете, 
Едисон, Штајнмец (Стеинметз), Маркони и други, тврдили су да је немогуће бежичним 
путем пренети преко Атлантика чак ни обичан сигнал. С обзиром да сам наговестио 
толико много значајних открића, мислим да нећу много погрешити ако покушам да 
предвидим како ће изгледати живот у XXИ веку.”  

 Битно је за мирољубив опстанак човечанства да превлада заједничка духовна мисао 
водиља. 

 Мој мозак је само пријемник. У свемиру постоји неко језгро из кога ми црпимо знање, 
снагу, инспирацију. Нисам продро у тајне тог језгра, али знам да постоји. 

 Велика мистерија нашег постојања тек треба да се открије, може се показати да чак и 
смрт није крај. 

 Био сам два блока од куће, где је лежала моја болесна мајка. И одједном сам видео 
облаке са анђеоским ликом. Један од њих је постепено добијао црте моје мајке. 
Изненадним увидом схватио сам да је управо умрла. И то је била истина. 

 Све је светлост. У једном њеном зраку је судбина народа; сваки народ има свој зрак у 
оном великом светлосном извору који видимо као сунце. И запамтите: ниједан човек 
који је постојао, није умро. Претворили су се у светлост и као такви постоје и даље. Тајна 
је у томе да се те светлосне честице поврате у првобитно стање. 

 Најпре је била енергија, затим материја. 
 Материја је створена из првобитне и вечне енергије коју знамо као светлост. Засјала је 

и појавиле су се звезде, планете, човек и све што је на Земљи и у Универзуму. Материја 
је израз бесконачних видова светлости; зато је енергија старија од ње. 

 

 



ЧЕТИРИ ЗАКОНА СТВАРАЊА 

Постоје четири закона Стварања. 

1. Први је да је извор свега у несхватљивом, црној честици коју ум не може замислити, нити 
математика измерити; у ту честицу стане цео свемир. 

2. Други закон је ширење таме, која је права природа светлости, из несхватљивог и њен 
преображај у светло. 

3. Трећи закон је потреба светлости да постане материја. 
4. Четврти закон гласи: нема почетка ни краја; три претходна закона одувек трају и стварање је 

вечно.  

Једном створен, звук траје вечито. За човека он може да ишчезне, али наставља трајати у 
тишини која је његова највећа моћ. Звук не постоји само у грому, већ и у муњи; код ње је он 
претворен у сјај и боје, а боје се могу слушати. Језик је од речи, што значи да је од звукова и 
боја. Сваки гром и муња су различити и имају своја имена. Ја неке од њих називам именима 
оних који су ми били блиски у животу, или по онима којима се дивим. У небу севају и грме моја 
мајка, сестра, брат Данило, песник Змај и личности из српске историје. Имена као што су Исаија, 
Језекиљ, Леонардо, Бетовен, Гоја, Фарадеј, Пушкин и све неугашене ватре означавају јата и 
сплетове муња и громова који не престају сву ноћ, и земљи доносе благородну кишу или пале 
шуме и људска насеља. Постоје муње и громови, и то они најсјајнији и најмоћнији, који не 
ишћезавају. Они се враћају и ја их препознам међу хиљадама. 

Ја сам трагао за тиме како да се очува људска енергија. Она је један од видова светлости, некад 
слична врхунском небеском светлу. Нисам трагао за тиме ради себе, већ ради добра свих. 
Верујем да ће моја открића учинити људима живот лакшим и сношљивим, и усмерити их на 
духовност и моралност. 

Мој вид и слух су савршени и, смем то слободно рећи, јачи него код осталих људи. Ја чујем 
грмљавину на сто педесет миља, и видим боје у небу које други не виде. То повећање вида и 
слуха имао сам и као дете. Касније сам то свесно развијао. 

Био сам позитивно уплашен, било је у том откуцавању нечег мистичног, да не кажем 
наднаравног, а ја сам био сам у лабораторији те ноћи. Премда нисам могао дешифровати 
њихово значење, био сам сигуран да ти сигнали нису случајни. У мени расте осећање да сам 
први човек који је чуо сигнале са друге планете. 

Уништио сам своју „сексуалност“ у 33-ој години због извесне француске глумице која је толико 
наваљивала на мене да се нисам могао концентрисати на посао. 

Ходао сам брдом, покушавајући да се склоним од надолазеће кише. Небо је било јако облачно, 
али није почело падати све док, у једном тренутку, није севнуло и загрмело, а онда се сручио 
страшан пљусак. Схватио сам да су те две појаве међусобно повезане, као узрок и последица. 
Мало размишљања о томе навело ме на закључак да количина кише која пада увелико зависи 
и од електричне енергије. Кад би могли произвести електричне ефекте потребног квалитета, 
цела планета и услови на њој би могли бити измењени. Могли би наводњавати пустиње и 
зауздати природу у људске сврхе. 



Наш свет је уроњен у огромни океан енергије, ми летимо у бесконачном простору 
невероватном брзином. Све се врти уоколо, све је у покрету – све је енергија. Имамо 
амбициозан задатак, да пронађемо начин искоришћавања ове енергије. Затим добијајући је из 
непресушних извора, човечанство ће кренути напред гигантским корацима. 

Борио сам се са овим проблемом неколико година. То је било питање живота и смрти. Знао сам 
да ћу умрети ако га не решим. Мој ум је био затегнут до крајних граница, и у једном тренутку 
незамисливо се догодило. Чуо сам куцање сата три собе даље од мене, слетање муве на сто, 
туп ударац се понављао у мојим ушима, у мраку сам имао осетљивост слепих мишева и био у 
могућности да пронађем предмет захваљујући посебним трнцима у челу. Сунчеви зраци, тако 
су притискали мој мозак да сам скоро пао у несвест. Пролазећи у даљини кочија је протресала 
моје тело и изненада сам видео бљесак, као минијатурно сунце. И у једном тренутку истине 
открио сам себе. То је било стање апсолутне среће. Мисли су ишле бескрајним током, а ја сам 
једва успевао да их фиксирам. 

Свемир је један разуман живи организам. Свемир је интегрални организам, који се састоји од 
више делова који су слични, али се разликују по различитој фреквенцији вибрације. Сваки део 
је паралелан свет. Улазећи у резонанцу са фреквенцијом неког другог света, ми као да отварамо 
прозор у тај паралелни свет. Тако се може путовати широм Свемира. 

Живот је ритам који се мора упознати. Ја осећам тај ритам и управљам се по њему и препуштам 
му се. Он је врло захвалан и дао ми је знања која имам. Све што живи повезано је дубоким и 
дивним везама: човек и звезде, амеба и сунце, наше срце и кружење бесконачног броја 
светова. Те везе су нераскидиве, али оне се могу припитомити и умилостивити тако да човек и 
сам почне стварати нове и другачије односе у свету, а да старе не наруши. Знање долази из 
космоса; наш вид је његов најсавршенији пријемник. Имамо два ока: земаљско и духовно. 
Треба настојати да она постану једно око.” 

 

МИСЛИ, ЕМОЦИЈЕ И КОСМОС 

Шта све могу људске мисли и емоције, будући да припадају сфери метафизике, као да измиче 
научницима, који као да не могу да се одмакну од за њих пођеднако мистичне физике. Никола 
Тесла је предвидео напредак човечанства тек када физичари искрено, аналогијом, истраже и 
схвате подручја невидљивог. 

проф. др Светозар Радишић 

Тражећи астрофизичке узроке цикличких сукоба међу народима, Никола Тесла је развио 
теорију према којој сунчева магнетосфера, правилни циклуси појава сунчевих пега, 
протуберанце, магнетни поремећаји и буре утичу на појаву ратова.  

Укратко, магнетном индукцијом сунца настају промене у земљиној јоносфери, која је због 
карактера струја које њоме протичу директно у резонантном односу са људским мозгом. Али 
шта то значи? Колико је важно да се зна о наслућеним космичким ритмовима.  

проф. др Велимир Абрамовић 

Познато је да је цео осмотрени космос у неколико врста ритмова, који се разликују по 
учесталости и облику. На пример, постоје енергетски таласи, импулси, енергетски скокови, 
пљусци, облесци, трептаји, безоблични континуални протоци, спирале, вртлози, циклуси итд.  



Космос је суштински енергија и чине га њени облици. Врста ритма одређује понављања. 
Научници су, например, установили понављања економских догађаја у зависности од 
активности сунца које се обнављају сваких 11,1 годину. О каквој је међузависности између 
сунца и понашања људи реч (у овом случају економских), може да се закључи на основу анализе 
бројних економских показатеља, садржаних у Голдштајновој бази података. Наиме, у немачком 
институту за психологију у Готингену након научног скупа у Амстердаму објављено је под 
насловом „Turning points of long waves in Western economics: are they correlated with solar 
activity?” да кључне тачке у дугорочним таласима западне економије значајно зависе од 
сунчеве активности. Космичка међузависност и васионски склад изражени су структуром и 
кретањима енергије, материје и информација, а та кретања су у космосу (скоро) идеално 
синхронизована. Уочена су и чудна историјска понављања. Једни историчари, а још више 
метафизичари тврде да се историја понавља сваких 610 година, а други да историјски догађаји 
из 1908, 1918, 1928, 1938, 1948, 1958, 1968, 1978, 1988. и 1998. године личе једни на друге. 
Можда се и ту ритам понавља сваких 11,1 годину.  

Уосталом, Никола Тесла је рекао и још нешто што би требало да натера све људе на 
размишљање: „На садашњем степену развоја човечанства, на коме нема свести о историјским 
збивањима и њиховим космолошким узроцима, повремени потреси су још увек природни. Још 
жешћа битка ће се тек водити и то између Истока и Запада.” То је Никола Тесла написао у тексту 
објављеном у Њујорку 20. децембра 1914. године, у листу „The Sun”, под насловом „Science and 
the Discovery are the great Forces which whill lead to the Consummation of the War.” 

Човечанство на почетку 21. века сведочи наведеном пророчанству, сновиђењу, предвиђању 
или процени Николе Тесле. Уосталом инструменти „великог брата” такође наговештавају да је 
мозак човека повезан с космичким циклусима. ЦИА је објавила да је из својих извора сазнала 
да су Руси уверени како уз помоћ ванчулног посматрања могу открити све тајне Запада. Човек 
који може да види и чује ствари и догађаје из другог времена и простора управо идеалан је 
шпијун. Одбрамбена обавештајна служба САД пустила је у оптицај извештај под насловом 
„Контролно непријатељско деловање: СССР”, у којем су предвиђали да ће Совјети, уз помоћ 
истраживања парапсихолошких способности бити у стању да открију садржај најповерљивијих 
докумената, кретање трупа и бродова, локације војних објаката, те мисли генерала и 
пуковника. Најчуднија тврдња била је да ће можда моћи да убијају људе или обарају авионе на 
даљину. Као потврда наведених ставова могу да послуже две америчке научна књиге (J. 
Shnabel, Remote Viewers: The Secret History of America's Psychic Spies, New York, Dell, 1997, str. 
94–95. i Mctaggart, Lynne, The Field: The Quest for the Secret Force of the Universe, HarperColins, 
Scranton, Pennsylvania, USA, 2002, str. 162). 

Подаци о моћи емоција и мисли учестали су у сразмери са степеном проучености мозга, ума, 
психе, емоција и мисли. На то указују и истраживања обављена у компанијама NeuroSky и 
CiberLearning. Њихови мајстори направили су прототип обруча опремљен сензорима посебне 
врсте који се ставља на главу. Када такав обруч „крунише” главу камионџије, у диспечерском 
центру његове фирме, на мониторима рачунара, могуће је, у реалном времену, регистровати 
његово ментално стање. Газде и одговорна лица могу све време да знају где се тренутно налази 
возило, да ли је возач поспан, уморан, трезан, расположен или љут... Исти систем, који „лови” 
и емитује таласе великог мозга, повећава могућности и обогаћује садржај игара на 
компјутерима. Супарници у интерактивним играма могу мисаоно да се надмећу, да стварају 
нове виртуелне амбијенте и да се надмудрују у новоствореним ситуацијама. 

 

 



ЧУДЕСНИ МОЗАК ИЛИ МАГИЧНЕ МИСЛИ 

У књизи "Поклони непознатих ствари", биолог Лејл Вотсон је описао сусрет с једном необичном 
Индонежанком, Шаманком. Она је у ритуалном плесу учинила да комплетна алеја дрвећа 
једноставно испари. Шаманка се пред Вотсоном и другим посматрачима поигравала поновним 
појављивањем и нестајањем алеје, као у чувеном „Филаделфијском експерименту” Николе 
Тесле, у којем је учествовала и о којем је сведочила и америчка војска. Познато је да Шамани у 
својим рутуалима користе резонансу насталу усклађивањем ритма бубња са импулсима мозга 
и тзв. неуролингвистичко програмирање, што је, у суштини, припремљен разговор са 
подсвешћу окупљених лица. 

Разговор са подсвешћу? Где је та подсвест? У мозгу? Мислима се утиче на мисли. Свакако не 
мозгом на мозак, али условно, да. Важно је да је Шаманка знала шта треба да учини да њена 
ментална представа поништи, истисне, потисне или замени менталну представу код свих 
присутних. За то је потребно само знање или постојеће или некадашње, пренесено „с колена 
на колено”. 

Некада се неуролингвистика називала „језик птица”, а сада је јасно да је реч о ритуалном 
кодирању помоћу матричног текста. Руски пуковник Вјачеслав Михајлович Звоников 
примењивао је веома успешно методе неуролингвистичког програмирања на официрима и 
војницима. У краткотрајној припреми за борбене задатке у Авганистану, у Центру за 
психофизиологију, користио је само пет-шест сугестивних реченица.  

Моћ мисли и постојање споја између подсвести и свести у људском умовању постоји. У њима 
је приказано обликовање уобразиље и потврђено постојање менталних слика у мозгу и очима. 
Када је реч о истраживањима телепатије и улози очију и мозга у вези са менталним 
представама поново је незаобилазан Никола Тесла. Познато је да му је било јасно да се у оку 
пројектују посматрани објекти, али и да се у оку мисао претвара у слику. 

Никола Тесла је писао М. В. Капу 4. марта 1919.: „Функција ока је да пројектује слику на 
мрежњачу и да саопшти информацију влакнима оптичког нерва. Верујем да свака мисао 
повратном акцијом изазива сличан поремећај и да се интерпретацијом овог ефекта на 
режњачи, слика може пројектовати на екран. Та слика је повезана са мислима на потпуно 
идентичан начин као оригиналан утисак. Ми имамо на располагању одређене чињенице, али 
је крајње тешко усавршити уређај за остварење тог задатка. Како ствари стоје, иако сам провео 
много година у студирању овог проблема, мој главни ослонац у раду је још увек нада.”  

То Теслино писмо објављено је у књизи "Моји проналасци" на страни 30. Каснија истраживања 
заснована на идеји коју је први објавио Тесла створила су велики проблем људском роду, 
будући да „велики брат” та знања жели да примени и већ примењује у контроли кретања људи 
и контроли њиховог ума. Наиме, у Мериленду од четрдесетих година 20. века постоји систем 
SIGINT (Signals Intelligence) који Агенција за националну безбедност САД (НСА) користи за 
праћење и контролу одабраних субјеката. Контролори на својим екранима имају слику свега 
што праћено лице посматра. Доступна им је вузуелна меморија жртве, а у мозак посматраног 
могу да утисну одређене слике, поготово у РЕМ фази сна. 

Један од највећих центара за истраживање утицаја мисли на даљину налази се у Редстоуну, у 
држави Алабами, удаљен неколико стотина метара од кабинета оца америчке космонаутике 
Вернера фон Брауна (свакако не случајно). Када је реч о електромагнетном утицају на људски 



мозак познато је и то да је амерички физичар Бернард Истлунд, користећи идеје Николе Тесле, 
пројектовао систем HAARP (High- Frequency Active Auroral Research Project) на Аљасци, који под 
фирмом Института за истраживање јоносфере ради на екстра ниским фреквенцијама које су 
истоветне са фреквенцијама можданих таласа, од 9,5 до 50 херца. Контрола људи и њиховог 
ума је већ узела маха. Велики брат је тренутно у кампањи микрочиповања предмета и живих 
бића. Многи људи не знају да новчаница од 10 евра садржи РФИД микрочип, те да се кретање 
њихових поседника може пратити, а истовремено покушавају да се одбране од увођења личних 
карата, пасоша и осталих картица са чиповима. Проблем је што је мозак довољно истражен и 
поуздано се зна на којим фреквенцијама су одређене мисли и врсте емоција. Створене илузије 
су само докази да мисао поседује неистражену моћ, да човек не зна истину и да менталне 
представе играју веома важну улогу у животу људи. Зато није чудно што је др Петар Ј. Станковић 
у књизи "Божанствена медицина" тврдио да "факир снагом своје воље може да натера 
гледаоце да виде оно што он хоће. Успева да концентрише своје мисли до те мере на 
визуелизацију, да мисли зраче тако јако на околину да су сви присутни, иако свесни и будни, 
просто фасцинирани, јер им се пред очима указује она слика коју је факир замислио”. 

 

МОЋ МИСЛИ И РЕЧИ 

Је ли могуће да смо сведоци сусретања науке и религије? Када смо у стању да кажемо да је 
човек истовремено и смртан и вечан и светлост је и талас и честица у исто време, онда смо 
почели да говоримо истим језиком. Психосоматске болести указују да мисли непосредно утичу 
на људско тело, али је све више доказа да мисли могу и да га исцеле. Постоје наговештаји да је 
у оснивању потпуно нови вид медицине, где ће се молекули дезоксирибонуклеинске киселине 
(ДНК) репрограмирати речима, мислима и одређеним фреквенцијама, без издвајања и 
премештања појединих гена.  

Руски биофизичари на челу са молекуларним биологом Пјотром Гарјајевим истражили су 
вибрационо понашање ДНК молекула. Према њиховим закључцима одређене обрасце ДНК 
могуће је изменити зрацима сличним ласерским (на пример звуком). При томе се променом 
фреквенциије ДНК мењају генетске информације. Осим што су доказали да је могуће утицати 
на биохемијске и енергетске процесе у људским и свим другим живим ћелијама, руски 
научници су установили да човеков молекул ДНК може узнемирити вакуум. 

Да би се схватило колико су мисли повезане са телом, треба знати да молекул ДНК привлачи 
информације и пропушта их у свест људи. То је важно и због повезаности човековог ума са тзв. 
космичким умом. Све чешће се помиње низ: универзални ум, човеков ум и ум ћелије. У „тунелу” 
који их спаја, где посебно место заузимају телепатија и јасновидост, најважније је стање 
потпуне опуштености. Истом „везом умова” објашњавају се феномени тзв. хипнозе 
(аутохипнозе) и менталних лечења (исцељења).  

Као што је речено, за најделотворније и најсигурније деловање мисли потребна је потпуна 
опуштеност мозга, а она се постиже када мисли вибрирају на фреквенцијама од 12 до једног 
циклуса у секунди, односно у алфа, тета и делта стању мозга. Тада је мозак у стању дремежа, 
сна или дубоког сна.  

Многе вибрације утичу на људе, а вибрација људских мисли утиче на њих саме, друге људе и 
околину. Стога, није чудно што је Вилхелм фон Хумболт тврдио да ће доћи време у коме ће се 
болест сматрати срамотом, јер ће човек схватити да она настаје дејством погрешних мисли. 

 



ТЕСЛИНЕ МИСЛИ 

 Не жалим што су други покрали моје идеје. Жалим што немају своје. 
 Ваша мржња, претворена у електричну енергију, могла би освјетљавати градове и градове! 
 (Србима и Хрватима почетком другог свјетског рата) 
 Нека будућност каже истину, процените свакога човека према његовом раду и заслугама. 

Садашњост је њихова, али будућност је моја, за коју сам тако напорно радио. 
 Мир у свету може доћи само као природна последица универзалног просветљења 
 Анштајново дело релативитета је величанствена математичка одора која одушевљава, 

заслепљује и тера људе да буду заслепљени за темељне грешке. Теорија је попут просјака 
одевена у гримиз кога неук народ узима за краља. Његови експоненти су бриљантни људи, 
али они нису метафизичари него научници. 

 Привлачење и одбијање то су необичне појаве, Подстицајне и узбудљиве. Електрицитет и 
магнетизам јединствене су силе у природи. 

 Није ми била намера, али забележио сам импулсе из свемира непознатог порекла у 
правилним интервалима. Можда нам они одавно шаљу поруке којих ми нисмо свесни. 

 Ја се не бавим прорицањем, нисам гатара, не проричем људима судбину и нисам 
проналазач. Ја откривам. Ја сам откривач принципа који постоје. 

 Инстинкт је нешто што надмашује знање. 
 Људски је задатак одрећи се насиља 
 Свемир је као покретни-кинетички систем напуњен енергијом која би се могла упрегнути на 

било којем месту. 

 

О ТЕСЛИ, ЈОШ МАЛО 

1899. Никола Тесла је извео низ експеримената и дошао до значајних открића и запажања који 
су остали у сенци рада на бежичном преносу. Утврдио је услове под којима при пражњењу 
његовог осцилатора настају ватрене лопте, у једном тренутку је у правилним временским 
размацима регистровао сигнале непознатог порекла за које је помислио да долазе од 
интелигентних бића са друге планете, створио је вештачку маглу у лабораторији и уверио се у 
техничку могућност вештачког произвођења кише. Пред сам одлазак из Колорада, Роберт 
Џонсон му је послао фотографа који је снимио најважније детаље експеримената. 

У патенту “Техника преношења електричне енергије кроз природне средине” који је пријавио 
16. маја 1900. изнео је податак да је најнижа резонатна фреквенција Земље 6 херца, што је 
потврђено тек мерењима које је 60-тих година извео Шуман. И док му је овај податак 
обезбедио велико признање тадашње науке, један други податак је био узрок критике и 
мишљења да је у својим мерењима и прорачунима негде погрешио. Наиме, он је тврдио да се, 
на у патенту описан начин произведени стационарни таласи, шире планетом средњом брзином 
већом од брзине светлости, тачније 471.240 километара у секунди. 

Теслин експеримент и мерења изведена су шест година пре објављивања теорије 
релативитета, чији постулат о константној брзини светлости у вакуму обара Општа теорија 
релативитета, истог аутора. Светлост по овој теорији скреће у близини гравитационих маса, што 
значи да убрзава. Из тога њена брзина по Општој теорији релативитета, као што знамо, није 
константна. Свој горе наведени реазултат, Тесла је пријавио као патент, тачно пет година пре 
објављивања Специјалне теорије релативитета. 

Све у свему, желео сам да сазнам зашто је Теслина научна заоставштина уопште дошла у 
Београд, како се то уопште десило? Зашто је Тесла неприродно ишчупан из историје америчке 



цивилизације, не само науке, иако је био амерички научник читавог свог живота, као и 
холанђанин Едисон, и како је могуће да на пример у Смитсониан институцији Тесла готово да 
није заступљен, мада је он тај који је практично заслужан што је Америка постала супер сила. 
Без Теслине технологије, (науке+технике), организационе способности Џ. П. Моргана и Г. 
Wеstinghausa остали би на нивоу фармерско-трговачког пословања, парне машине и за 
индустријски развој непогодне једносмерне струје. Теслини изуми ту су били кључни, 
фундаментални, као на пример патент даљинског управљања из 1898. године, којим је 
омогућен развој телекомуникације, када је Америка била још чисто аграрна земља. 

Пре свега, важно је схватити да Тесла није обичан технолог електротехнике, већ у суштини 
визионар и мислилац једне цивилизације, која још увек није остварена. Његове главне идеје за 
које је он већ тада имао противтехничка решења, и такође извео основне експерименте и 
мерења, заправо још увек припадају будућности. 

У чланку „Повећање људске енергије“ Тесла експлицитно пише да је могуће материју, односно 
атоме и молекуле, синтетисати директно из светлости, луминоферозног етра, за који је по њему 
нека врста флуида који се разређује и згушњава. Он има мерења, конкретне мерне резултате 
суперлуминалних брзина, односно брзина већих од светлосне за нехерцијанске таласе који се 
распростиру кроз земљу или обухватају земљину површину. 

Тесла је Земљу третирао као сферни кондензатор врло велике снаге који се сам електрише и 
набија потенцијалом.  

Зашто је заовставштина дошла у Београд? 

Сама планета Земља очигледно је ротор гигантског електричног генератора. Земља је заправо 
магнет који се обрће, и према томе Тесла је закључио да нема никакве потребе градити објекте 
који производе струју, јер Земља то већ и онако чини, него само антене којима би се то земљино 
огромно електрично поље једноставно употребило. Оно би у потпуности било и еколошки 
чисто, јер енергија земљиног електрицитета која би дошла на апарат, извршила рад и вратила 
се у систем планете у истом електромагнетном облику, не би подлегла конверзији. Дакле, 
конверзија енергије, посебно преко фосилних горива, као главни загађивач наше средине, била 
би апсолутно избегнута. 

Било ми је јасно да је Никола Тесла геније науке и несхваћен научник чија су највећа научна 
открића и даље непримењена. Он је ишао трећим путем у физици који је у двадесетом веку у 
потпуности занемарен. Развијале су се релативистика и квантна механика, идеје без најдубљег 
значаја, које су данас потпуно исцрпљене. Победила је технологија заснована на, у 
филозофском смислу, недовољно промишљеним фундаментима физике и математике, и 
застранила користећи земљине ресурсе на такав начин да то читаво човечанство данас доводи 
у опасност и угрожава му опстанак. 

Руковођен овим чуђењем због непризнатих а у потпуности проверљивих Теслиних резултата, 
који би били у стању да разреше многе проблеме данашњице и вероватно да глобалну 
цивилизацију усмере на један хуманистички пут, који би водио у хармонију човека и космоса. 
Зауставио би се тренд људских покушаја да природу прилагоде себи на неадекватан начин, јер 
природа је бесконачан основни ентитет, увек је изнад човека, јер и само човечанство није 
људски производ. Значи, морамо имати у виду да је Космос оно што је у сваком погледу не само 
јаче од сваког људског физичког експерименталног напора, већ истинитије и дубље и од сваког 
људског мишљења. 



Зато сам 1996. године отишао у Вашингтон и провео тамо три месеца покушавајући да 
одговорим на једно једино питање, а то је: „Зашто је Теслина заоставштина дошла у Београд, 
где се њом нико озбиљно не бави од 1953. године када је почела да стиже?“ 

У Америци сам био гост Симониде Перица и Роберта Јута, брачног пара који је са пола милиона 
долара капитала финансирао филм о Тесли у сопственој продукцији. Роберт Утх, сценариста и 
редитељ филма, четири је године филмовао свакога до кога је успео да дође укључујући и 
Теслиног последњег асистента, канадског инжењера Метјуса. Робертово истраживање 
показало је да се на бази Теслине науке, један број војних инжењера у Америци, углавном 
пензионисаних, у својим гаражама и кућним условима бави понављањем Теслиних кључних 
експеримената. 

Ти људи у Америци су у извесном смислу презрени и маргинализовани, као на пример Томас 
Бурден, иако имају одређене успехе у свом научном раду, зато што научна заједница званичне 
универзитетске науке Теслу сматра неким готово варварогенијалним проналазачем, који никад 
није досегао ниво научне спознаје, дакле који никад није у строгом стручно смилу освестио 
сопствена сазнања. 

Тесла и спиритизам 

Покушавајући да реконструишем Теслин друштвени живот, који је био врло богат, његове везе 
са утицајним људима тог времена, открио сам да су му лични пријатељи били из круга енглеских 
спиритуалиста, великих научника који су покушавали да научно докажу егзистенцију душе 
умрлих људи и после смрти, егзистенцију душе ван тела, спиритизам. То су били Вилијем Крукс, 
човек који је 1915–1918. године вршио дужност председника Краљевског друштва Енглеске 
(Royal Society of England), а још у XIX веку бавио се спиритуализмом као научно теоријским 
сазнањем и спиритизмом као техником одржавања контаката са умрлим особама. 

Преко 40 година Крукс је експериментисао и неки од чувених медијума били су описани у 
његовим научним радовима, као што је то Даглас Хоум, човек који је био у стању да 
телекинетички свира хармонику, затим, да левитира и најзад, био је у могућности да смањује 
тежину тела, за шта постоје многи докази у Круксовим експериментима. Вилијам Крукс је био 
иначе експериментални физичар првог ранга, познате Круксове цеви заправо су прве катодне 
цеви, дакле пре Ленардових и Роендгенових цеви, затим проналазачи спинтарископа, справе 
за пребројавање радиоактивних честица у гасовима. Бавио се хемијом и пронашао елемент 
Талијум. 

Други научник био је Оливер Лоџ, такође Теслин пријатељ из енглеског спиритуалистичког 
круга који је као ректор универзитета у Глазгову писао уџбенике из физике који се и данас 
сматрају најбољим средњошколским уџбеницима. Оливеру Лоџу син је погинуо у I светском 
рату и он је са њим користио спиритизам, по сопственим речима одржавао је редовну 
комуникацију. 

Трећи је био Лорд Келвин, који се бавио теозофијом и био уверен да етар постоји. Били су то 
Теслини лични пријатељи као и три америчка председника, Теодор Рузвелт, Вилијам Хардинг и 
Вудро Вилсон. У своје време Тесла је врло често излазио на насловним странама Њујорк Тајмса 
и ни најмање није био усамљен. Утолико је необичније што је данас у оваквој мери заборављен. 
У Србији Тесла такође није нарочито цењен од стручних људи. Електротехнички факултет у 
Београду није дао нити један докторат или магистратуру, па чак ни дипломски рад, на основу 
проучавања Теслиног дела. 



Решење тунгуске експлозије 

Али, Теслине идеје буде машту на Истоку. Недавно је у емисији на државној руској телевизији, 
емитованој за свих петнаест часовних зона Русије, један од највећих руских академика, 
Рибаков, говорио о томе како је искључиво објашњење за Тунгуску катастрофу 1908. године 
заправо тест Теслине куле Варденклиф изграђене на Лонг Ајленду, која је била у стању да 
целокупну планету земљу ухвати у резонантно коло, јер је тако била и конструисана. Руски 
научни новинар Правдивцев отишао је у конгресну бибилиотеку у Вашингтон и пронашао 
податак да је Тесла послао у марту 1908. године свог асистента Шерфа у Конгресну библиотеку 
у Вашингтон да требује детаљне карте Сибира, посебно Тунгузије, а експлозија се догодила 30. 
јула у седам сати и седам минута и узрок је до данас остао непознат иако су Руси детаљно 
испитивали место наводног удара комете или леденог метеорита или како је то Пјотр 
Леонидевич Капица претпоставио врло малог парченцета антиматерије које је успело да прође 
кроз атмосферу. 

Почетком XX века са развојем квантне механике и релативистичке теорије Тесла је на известан 
начин изашао из фокуса званичне светске науке и практично је преосталих 38 година (1905-
1943) до смрти у Њујорку, радио у потпуној усамљености развијајући сопствену теорију 
материје, сопствену теорију простора, и времена и онога што је он, по Аристотелу, звао – 
луминоферозни етар, дакле, праметерије, материје прима из које настаје сва друга "тешка 
маса". 

У међувремену одбио је позив и Лењина и Стаљина да оде да ради у Совјетски Савез, где су му 
нудили бајковите услове, а није одржавао научне контакте ни са Србијом јер ту наука просто 
није била на том нивоу да би јој Тесла био од помоћи. 

Редовни члан српске академије наука постао је тек са пуних осамдесет година (1937) на предлог 
Ђорђа Станојевића и то тек после трећег гласања. Али, Тесла за то није марио, из једноставног 
разлога што је био, не изван политике и изван друштва, него изнад њих. Није се интересовао за 
било какве почасти или славу коју би му донело признање његовог историјског рада. 

Истражујући обиман материјал који је Роберт Утх прикупио за филм о Тесли и који нажалост 
због интервенције телевизије СБС која је откупила филм и послала свог монтажера да избаци 
сав релевантан материјал из коначне верзије, није ушао у оно што је дошло, до публике, открио 
сам да је 1942. године у јесен, дакле свега неколико месеци пред смрт, Тесла написао 
предговор за књигу тадашњег потпредседника Америке, Рузвелтовог потпредседника, Хенрија 
Воласа, који је био левичарских уверења и који је написао књигу Доба малог човека (The Age of 
the small man). 

Пошао сам тим трагом и открио да је Хенри Волас 1934. године био министар пољопривреде 
Америке, што је у Америци велика функција и да је тада био ученик чувеног руског мистичног 
сликара Николаја Рериха, једног од оснивача Руског космизма и врло високог теозофа. Важан 
је податак да су Рерих, езотерик масонске провенијенције и министар Хенри Волас, 1934. и 
1935. године заједно путовали Монголијом, Средњом Азијом и стигли чак до Манџурије у Кини, 
јер је Рерих покушавао да оснује сопствену државу од Тибета, Монголије и делова Алтаја, као 
и делова старих Хималајских краљевстава. Ово му није успело због Стаљинове интервенције 
код Рузвелта који је Рериху укинуо подршку за тај подухват. 

Међутим, као мистичну одмазду, Николај Рерих је Хенрију Воласу предложио да се промени 
реверс долара, дакле, да се на долар унесе цртеж пирамиде са свевидећим оком, велики печат 
САД као и други знаци који се и данас ту налазе. До 1934. на реверсу новчанице од једног 
долара је писало само "one". За књигу Рериховог ученика Воласа, Тесла пише поговор. Како се 
то десило, то нисам успео тачно да утврдим, али претпостављам да је та веза ишла двоструко, 



преко руског масона Паје Радосављевића и америчког масона и Теслиног сестрића, Саве 
Косановића, који је на крају читаву Теслину заоставштину пренео као лично наслеђе, дакле, као 
сопствену имовину у Србију и на тај начин лишио Америку њеног техничког оснивача. 

Иако је био грађанин Америке од 1884. године, по Теслиној смрти 1943. његови научни радови 
смештени су у Биро за имовину странаца. Ово звучи бесмислено када се зна да Тесла рођен 
1856. године у Аустрији, у делу насељеном Србима, дакле у држави која 1943. године није 
постојала у истом облику и није имала исту територију. Чудним пребацивањем Теслине 
имовине у биро за странце легализован је иначе илегални трансфер његових ствари у Београд. 

Сам Сава Косановић радио је у дипломатији краљевине Југославије а затим се приближио Титу 
и партизанима и касније био и Титов амбасадор у Америци и такође Министар спољних 
послова. Сава Косановић је активно припадао организацији Америчких масона и чак је сачуван 
његов говор у масонској ложи у Колораду, и налази се данас у Теслином музеју. Познато је да 
су Хенри Волас и Сава Косановић написали текст Теслине подршке Титу, који је Тесла само 
незнатно редиговао и затим потписао. У то време директор ФБИ био је чувени Едгар Хувер коме 
је Хенри Волас био непосредни предпостављени. И Сава Косановић такође је радио за ФБИ и 
као такав је постао члан Титове западне групе за подршку. У тенутку Теслине смрти која је била 
у периоду од 5-7 јануара 1943. године Сава Косановић није контактирао Теслу. Зашто? 

Он је 5. јануара пошао у хотел Њујоркер код Тесле, међутим, зауставила га је полиција на улици 
и тражила му документа. Имао је  документа, али агенти су рекли да она нису у реду и да морају 
да их провере и одвели су Косановића у притвор из кога је пуштен 7. јануара ујутру. Из затвора, 
Косановић је отишао у свој хотел да се истушира с намером да одмах после тога оде код Тесле. 
Док се туширао, стекао је госта, Мирка Марковића, такође занимљиву личност, генерала који 
је касније завршио и као стаљиниста на Голом отоку, а у то време је у Питсбургу био главни 
уредник листа Слободна Реч, који је финансирала Коминтерна. Он је неочекивано, вероватно 
по налогу, допутовао из Питсбурга авионом у Њујорк, и тако се десило да заједнички Сава 
Косановић и Мирко Марковић оду у Теслин хотел. Тамо су већ затекли полицију која је 
фотографисала Теслину собу, али и све Теслине ствари, још увек нетакнуте. Тесла је имао 
апартман у коме је у једној соби била његова лабараторија а у другој је спавао и радио 
теоријски. У лабараторији је било много прототипова разних апарата. На очиглед Мирка 
Марковића и Саве Косановића дошла су три мања возила из Пентагона и све апарате из собе 
су однели војници а такође и техничке цртеже који су били А3 формата и већи и налазили се у 
спаваћој соби у великом наменском орману. 

Тај можда и најважнији део заоставштине никада није дошао у Београд. Моја претпоставка је 
да ако је неко хтео да настави Теслин рад и после његове смрти, онда је наравно идеално било 
да се комплетно његово научно наслеђе званично пребаци на место на коме ће оно бити 
сахрањено боље него Титаник на дну океана. Јер нико се после 1952. укључујући наш 
Електротехнички факултет, Академију наука, па чак и слободне истраживаче није озбиљно 
бавио архивом. Од 1956. године до данас та архива је још увек несређена и недоступна јавности 
у целини, на захтев се стално издају једна те иста позната документа и тако је већ деценијама. 

Поменути Мирко Марковић који се тако изненадно умешао у ствари Теслиног наслеђа такође 
је веома чудна личност. Пријатељ Хемингвеја, још из Шпанског грађанског рата, где је био 
командант „Америчке интернационалне бригаде Џорџ Вашингтон“, при којој је Хемингвеј био 
ратни дописник, и после је одлазио на Кубу код Хемингвеја. Када се вратио у Београд, Тито га 
је конфинирао на Голи оток. По одслуженој казни био је професор политичке економије на 
Правном факултету све до смрти и оставио занимљиве мемоаре. 



Светска влада, езотерија и Никола Тесла 

Можда најчудније од свега јесте да енглеска наука и краљевско друштво у коме је Тесла држао 
изузетно запажена предавања 1893. и 1894. године и после тога објавио научни рад „Светлост 
и други високофреквентни феномени“ није посветила далеко више пажње Тесли који је био 
тако близак највећим енглеским научницима тога доба. Какво је пријатељство и преданост 
постојала између Тесле и Лорда Келвина најбоље илуструје податак из 1903. године када је 
Тесла после бљеска на површини Марса које су све астрономске опсерваторије на свету 
забележиле, објавио да је то енергетски зрак који је он послао на Марс да се рефлектује ка 
Земљи. Због овога Тесла је имао полемику у новинама где су га сви астрономи критиковали, 
посебно амерички и енглески, сумњајући у те податке. 

Међутим, у то време Лорд Келвин, као члан горњег дома дошао је у политичку посету Америци 
и био је примљен код Теодора Рузвелта. Интервјуисан за Њујорк Тајмс, Лорд Келвин је 
потврдио да је то што говори Тесла тачно, дакле, на првој страни у чланку под насловом Марс 
сигнализира Њујорку, Келвин је рекао дословно следећу реченицу: „Ако Тесла каже да је тако, 
онда је то тако“. 

С обзиром на политички значај и ниво Келвинове посете, то је ућуткало не само новинаре већ 
пре свега научнике и полемика је после тога престала. Треба такође напоменути да је Тесла са 
новинарима имао јако добар однос, они су га волели, јер је увек за новине имао нешто 
сензеционално да изјави и такође обећавао будуће проналаске, антиципирајући свој научни 
рад. 

Узимајући у обзир да је оно што називамо светска влада, глобално управљачко тело ментално 
планирано још у XIX веку коначно оформљено 1913. године и на економском нивоу, јер је 
једним амандманом на Амерички устав који је спровео председник Вудро Вилсон, омогућено 
формирање федералних резерви које су касније постале главна полуга финансијске моћи 
светског система. 

Такође, Џ. П. Морган, Теслин финансијер за кулу Варденклиф, који у ствари није самостално 
одлучивао, већ је био само егзекутивни менаџер Ротшилдовог капитала у Америци. Без обзира 
на Теслину усамљеност тих година, економска и посебно научна секција светске владе пратила 
је сваки Теслин корак и покушавала да дозна сваку његову мисао, јер је он још 1900. године 
објавио основе светског система телекомуникације који се тачку по тачку остваривао. 

Још 60-тих година XIX века десило се раздвајање науке на тајну и на јавну и то истовремено у 
Енглеској и у Русији. У Енглеској у круг тајних научника уписани су спиритуалисти којима је 
руководио Вилијем Крукс, док је у Русији то исто учинио Мендељејев. Фундаментална научна 
истраживања и најсмелије идеје постале су власништво езотеричних друштава у државним 
службама, односно, езотерици-научници једини су од тада укључени у права научна 
истраживања. 

Езотеријски ниво светске владе је високо интелектуалан, и наравно, филозофски софистициран 
и њему је потпуно јасно да заправо право научно сазнање јесте хармонизирање са природом. 
Основно је тежити хармонији човека и природе, а не побеђивању природе и никако се научна 
сазнања не смеју користити за стицање војне премоћи јер је то нижи облик употребе идеја, и 
свети се космолошком нужношћу повратне спреге објективног, ванљудског морала, којим 
управља Космички разум. 

Сматрам да је то главни разлог зашто је светска влада одлучила да Теслино научно наслеђе за 
које човечанство још није било спремно, а чини ми се у потпуности није спремно ни данас, 
склони од очију јавности, универзитетске науке пре свега, и онемогући низ полуслободних и 



дивљих центара моћи да се домогне одређених технолошких средстава чија се употреба не би 
могла планетарно етички контролисати. 

Још једна занимљивост у вези Тесле је да у јавности не постоји ни један метар филма о Тесли, 
и ако је он више пута сниман па је чак 1936. године РЦА (Америчка компанија која је држала 
радио, а касније и телевизију) снимила три и по сата тонског филма на Теслин осамдесети 
рођендан (тонски филм у Америци постоји још од 1927.г.). У јавним архивама нема ни снимка 
Теслиног гласа, иако се он, дошавши у Америку, запослио баш код Едисона, и био је један од 
првих људи на свету у историји човечанства који је могао да користи Едисонов фонограф. И баш 
га, ето, Тесла није искористио… и све тако до 1943.г. 

1931. године на првој страници Америчког Тајм Магазина, изашла је репродукција Теслиног 
плавог портрета који је грофица Сент-Параљи, немачко-мађарског порекла, тадашњи фенси 
сликар најпознатијих људи Америке, насликала у част свог пријатељства са Теслом. Он никада 
од ње није узео портрет, а када је она умрла, тај портрет је продат на аукцији, анонимном купцу 
за врло велику своту и од тада је нестао из очију јавности. 

Значи, нема Теслиног филма, нема портрета, и нема његовог гласа. Укратко, недостаје све оно 
што би неке од карактеристика Теслине личности могло да изрази у облику односа простор-
време односно фреквенције. 

Фреквенције гласа и начин кретања свакако би много откриле о томе ко је Тесла. По мом 
мишљењу, све су то откупили и склонили у архив још Џ. П. Морган и његови наследници, али 
не за себе већ за своје газде Ротшилде који су већ у то време били у најужем кругу 
новоформиране светске владе. Данас међутим, састав тог натпланетарног управног тела није 
више исти, и конкретно Дејвид Ротшилд није више онај који има одлучујућу реч. 

С друге стране, андерграунд физичари, који их има око 50 хиљада у свету све своје наде полажу 
у ревитализацију Теслиних идеја и његових техничких решења који би требало да доведу до 
овладавања временом у психолошким, биолошким и физичким процесима, јер Тесла у својој 
математици материје никад није рачунао време. Сви његови резултати били су темпорални 
резултати. Овладавање временом према Теслиној технологији покушано је и у октобру 1943. 
године, наравно без њега, у чувеном Филаделфија експерименту који више није понављан са 
људском посадом због трагичних догађаја који су се десили са морнарима. Реч је о врло ниско 
фреквентном пољу фокусираном на један брод, на разарач, који је требало да јаким магнетским 
пољем својих дегаусера, (магнетски генератори који детонирају магнетске мине на даљину), 
тако преломи светлост да постане оптички невидљив. Уместо обичне оптичке невидљивости, 
читав брод је нестао након појављивања зелене магле око прамца и онда су војни научници, 
амерички инжињери схватили да тај експеримент далеко превазилази тадашњу науку, људско 
знање и потребе рата. 

На крају, по неким симптомима специјалног интересовања за Теслу, може се закључити да је 
Теслина научна идеја она од које се данас највише очекује у круговима светске владе који се 
баве научним истраживањима. Само Теслина идеја човека, појединца, као ноте у математичкој 
партитури космичке хармоније осмишљава покушај да се заједно превазиђу криза 
цивилизације, криза технологије и криза људскога духа. 

Схватање времена као главног природног закона и увођење у моћ технологије бесконачног, 
омогућиће да савремено човечанство уместо да изазове природну катастрофу и нестане, пређе 
у нову фазу колективне свести и преживи. Зато је Тесла толико значајан, зато је он једина 
преостала сцијентистичка нада, духовни излаз, а тиме и материјални спас човека на земљи. 


