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Милан Кузмановић
1958
Зеница
Модрича
Машински техничар
Музика, историја, хералдика, радиестезија, књижевност...

Звања:
Блазон грба:

нема
Облик штита у овом грбу, према М.Ћирићу, је квадратни или шпански и одабрао
сам га по узору на многе српске грбове чији ми се облик одувијек допадао.
Црвена боја у штиту је симбол моје оданости и привржености породици,
отаџбини и свему што радим. Оваква подјела штита на три поља је хералдички
необична али се надам да ће послије објашњења бити оправдана. Наиме,пошто
се бавим рашљарством, у тренутку када пронађем подземну воду слободни крај
врбових рашљи у мојим рукама се окрене према доле и заузме положај
приказан на штиту. Из овог се види да лик исправљеног слова „У“ представља
врбове рашље и уједно дијели штит на три поља. Овдје су рашље означене
металном бојом јер сад радим с радиестезијским антенама које су направљене
од бакра. Три поља у штиту представљају три манастирска дворишта у којима се
налазе три бунара (троуглови). Ти манастири су, као што сам већ навео,
манастир посвећен Светом Пророку Илији на Дугој Њиви, манастир посвећен
Светој Матрони Московској у Ритешићу и манастир Свете Тројице у Подновљу.
Као симбол воде узео сам једнакостранични троугао плаве боје са врхом
окренутим према доле којег су користили средњовјековни алхемичари. Као
оправдање за овакву симболику ми је послужила чињеница да вода ни дан
данас није до краја испитана и да је још увијек пуна тајни и изненађења, баш као
и алхемија. Пошто ја немам племићко поријекло, умјесто кациге у свој грб
уносим српску војничку капу коју сам с поносом носио. У капу је затакнут крст
као симбол моје припадности поносном српском народу и борбе зе крст часни
и слободу златну. Пошто сам већину свог живота посветио води, њеном
откривању и њеним тајнама, девиза у грбу се једноставно наметнула. ВОДА ЈЕ
ЖИВОТ је мисао која ми је давно пала на памет а упознавањем са хералдиком
се претворила у девизу.
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