Изл. број ОС-15-1 од 09. јуна 2021. године
У име Научног савета за одлазак на «КолоДарни ОСВИТ КУЛТУРЕ на
Лепенском Виру» овиме желим да Вас још једном подсетим да је смисао
одласка на Лепенски Вир када се појављује СВЕТСКИ ФЕНОМЕН
НЕВЕРОВАТНЕ ЛЕПОТЕ ове, 2021. године 21. јуна 2021. године у 6 сати
јутра:
1. да видимо то божанске лепоте «А» односно «Аз» - Коло,
2. да схватимо да су наши, слоВенски преци бележећи привидно кретање
Сунца
резама
и
чертама
систематизовали
тајно
знање
«КолоДар/каленДар»,
3. да је реч «култура» (и сама култура) настала је из српске/древне руске
речи «Коло», која је трансформисана у КVLV затим у CVLT/Kult, иако је
чак и у латинском очувано да је реч култура настала из речи (култ)
COLO/Коло. Најстарији поглед на свет (мировозрење) древних СлоВена,
који су себе називали КолоВени, био је генијално једноставан – «Све je
Коло» (јединство кретања Земље око Сунца, природе и човека), на
основу чега су открили да се то Коло узајамности цикличног кретања
материјализује на пресеку дрвета у виду год-а (годова), што им је
омогућило да у Лепенском Виру прецизирају годину дана као време
васкрса природе, захваљујући чему су могли да пpеђy са номадског на
седелачки облик живота (што је почетак културе) и почну у Винчи да граде
куће од (божанског) дрвета и саде у браздама семе житарица и на истом
месту убирају летину.
4. Сви 21. јуна 2021. године у 5 сати ујутру у Музеј Лепенски Вир да би у
6 часова дочекали ВЕЛИЧАНСТВЕНИ БОЖАНСКЕ ЛЕПОТЕ ИЗЛАЗАК
СУНЦА, које својим Кругом и Сунчевим зрацима формира «А» односно
«Аз» око брдашцета Трескавац,
5. да покушамо, уз помоћ логопеда за децу, да направимо научну сензацију и
извршимо реконструкцију – како је опонашањем тог сакралног симбола
«А» односно «Аз» - Коло настао први говор а онда и језик народа
РАс/Срба/Руса,

До виђења на Лепенском Виру 21. јуна 2021. године.
Председник Научног Савета
проф. Божидар Митровић, др правних наука

