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ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ І ПРОСТОРИ
БУТТЯ
Оскільки людина є втіленою духовно-божественною сутністю, вона є
триєдиною істотою, що має дух (вольове начало), душу (психіку) і
плоть (фізичне тіло). Тому для ефективного самозцілення потрібно
відновити правильний світогляд, очистити психіку від інформаційного
бруду і підтримати тіло правильним харчуванням та фізичною
активністю.
Правильний світогляд – це повернення до уявлень про
людину як втілену частинку святого Творця Всесвіту, яка
розвивається шляхом періодичних земних втілень, що в Добрій Новині
позначаються терміном «палінгенезія» (реінкарнація).
Всесвіт
доброзичливий до людини: він сприяє їй – коли вона
правильно розвивається, і чинить опір – коли вона допускає
помилки. Тому людина створена для щастя, а хвороби, страждання,
труднощі та інші проблеми є індикаторами неправильного
(гріховного) мислення і відповідної поведінки.
Відновлення чистоти психоінформаційної системи досягається
шляхом зменшення зовнішнього інформаційного забруднення і
цілеспрямованим
наповненням
психіки
світлою,
позитивною,
правдивою інформацією та радісними емоціями. Потік такої світлої,
життєстверджуючої, істинної інформації в Добрій Новині
називається Святим духом. Його первинним джерелом є Творець
Всесвіту, а вторинними джерелами та ретрансляторами – святі
сутності духовного світу і просвітлені люди.
Для радикального прискорення очищення психіки, яке
автоматично
приводить
до
фізичного
оздоровлення,
ми
використовуємо технологію «Живе Слово», створену професійним
медиком і мислителем Олександром Філатовичем – головним лікарем
Інституту метафізичних досліджень Перехід-IV. Вона полягає в
активізації людиною власного механізму самовідновлення за
допомогою спеціальних просвітлених поетичних текстів. Якщо
бажаєте відчути силу універсальних форм Живого Слова –
пишіть на sensar@meta.ua.
Допоміжними чинниками фізичного оновлення є «козацьке
харчування» – по-суті, вегетаріанська їжа (сирі або варені овочі та
фрукти, каші, молокопродукти, яйця), час від часу урізноманітнена
салом та рибою. Річ у тім, що січове братство було військовочернечим орденом, тому козаки й харчувалися як монахи, за
винятком походів, під час яких використовували будь-яку доступну
їжу. Що стосується фізичної активності, то тут людина вибирає те, що
їй подобається. Дуже ефективними є «П’ять тибетських вправ» («Око

відродження»). Також важливо вписуватися
вставати зі сходом сонця і вчасно лягати спати.

в

природні

цикли:

Одне слово, щоб бути здоровим і щасливим, треба підтримувати не
тільки чистоту плоті, а й чистоту психіки, радіти життю і робити добрі
справи. Регулярне наповнення своєї інформаційної системи світлом
має бути такою ж самою звичкою як мити руки і чистити зуби. Такий
комплексний підхід приводить до швидких перетворень, тож людина
змінюється на очах: оздоровлюється, омолоджується, відкриває в собі
нові таланти та здібності.
Вся ця швидкість і наочність змін дозволила зробити ще
більше відкриття.
Точно встановлено, що внутрішній стан
людини визначає характер подій навколо неї. Спрацьовує
принцип «подібне притягується до подібного» і «чисте тягнеться до
чистого». Помічено, що вже після десяти днів практики Живого Слова
до людини починають притягуватися світлі люди і позитивні події,
вона неначе піднімається в гармонійніший простір. Так само можна
спостерігати і зворотний процес: якщо людина вирішує, що уже
«всього досягла» і перестає підтримувати світло у своїй душі, вона
неминуче накопичує інформаційний баласт, починає притягувати до
себе проблеми і опускатися вниз. Це як аеростат на гарячому повітрі,
що піднімається вгору тільки доти, доки в ньому горить вогонь.
Спостереження за численними прикладами руху «вгору» і
«вниз» дозволили сформувати уявлення про чотири простори буття,
які існують в нашому житті неначе паралельні площини, або неначе
чотири поверхи великого будинку.
На першому поверсі, який більше схожий на підвал, живуть
нещасні, принижені, нерідко деградовані люди, які ні у що не вірять,
страждають від хвороб, поганих звичок, бідності та інших
«негараздів». Цей найнижчий життєвий простір називається
Простором страждань.
На другому поверсі також панують негативні емоції, проте тут
вирує боротьба – одні нападають, інші відбиваються. Ніхто нікому не
вірить, бо навколо повно хижаків, шахраїв і паразитів. У цьому
просторі неможливо перемогти, адже це не простір перемоги. Це
Простір боротьби. Вічної боротьби.
Третій поверх – це Простір пригод. До нього іноді
потрапляють везунчики з другого поверху. На цьому поверсі також
відбуваються бурхливі події, тут також може бути купа адреналіну, а
проте вже переважають позитивні емоції. Тут багато неймовірних
ситуацій і цікавих знайомств. Цей простір дуже мінливий, адже
людина не здатна керувати всіма цими пригодами – пригоди керують
людиною. Тут неможливо довго утриматися, тож незабаром людина
або провалюється вниз, або піднімається вгору – на четвертий
поверх.
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Четвертий поверх – це Простір волі. Про нього знають тільки
ті, хто сюди вже потрапив. Для всіх інших це повна фантастика. Щоб
потрапити на цей рівень буття, треба докласти зусиль і зробити
свідомий Перехід-IV. Тут не відбувається негативних подій, тому
Простір волі – це простір здоров’я і безпеки. У цьому просторі людина
керує своїм часом, а це головне мірило якості життя: багатство
людини вимірюється кількістю часу, який вона може присвятити
виконанню улюбленої роботи. Цей простір є ідеальним для творчості,
в ньому найлегше досягаються поставлені цілі.
Можна сказати, що чим вище
вгору, тим чистіше, приємніше, легше.
Нижні простори «густі» і «в’язкі», в
них важко рухатися, натомість чим
вище, тим менший опір середовища
щодо будь-якої активності. Отже, для
досягнення цілі потрібно не одразу ж
бігти до неї, а спочатку піднятися
вертикально вгору – у Простір волі, а
вже потім
рухатися у потрібному
напрямку. А для того, щоб піднятися,
треба скинути інформаційний баласт і
наповнити свій аеростат світлом.
Про тісний взаємозв’язок між внутрішнім станом людини і
подіями навколо неї було відомо тисячі років тому. Ось
фрагмент з індоарійської «Бгагавад-гіти» (Божественної пісні): «Ті,
що перебувають в гуні благочестя, поступово піднімаються на вищі
планети; живі істоти, що перебувають в гуні пристрасті, живуть на
земних планетах; ті ж, на кого впливає бридка гуна невігластва,
опускаються в пекельні світи» (Бгагавад-гіта, 14.18).
Тут йдеться про три простори буття нашого фізичного світу,
кожен з яких має внутрішні рівні – плани (площини, «планети»):
 простір волі – «вищі планети»;
 простір боротьби – «земні планети»;
 простір страждань – «пекельні світи».
Проблема адекватного сприйняття цієї істини викликана неточними
інтерпретаціями, згідно з якими згадана структура буття начебто
стосується тільки духовного світу, відтак стає доступною людському
духу тільки після його смерті. Насправді така ж сама структура
властива і для фізичного світу. Це підтверджується емпірично і, до того
ж, відповідає фундаментальному принципу «Що нагорі, те й унизу».
Особливо збиває з пантелику слово «планети», яке відразу ж
спрямовує нашу думку геть від Землі – до Венери, Марса та інших
планет Сонячної системи. Вживання терміну «планети» в розумінні
«плани, рівні, площини» можна пояснити або неточним перекладом з
санскриту, або використанням цього терміну в символічному сенсі:

«планета» як «план буття». Згідно з Бгагавад-гітою, існує точний
зв’язок між планами буття і якістю свідомості людини (гуною):
чим вона світліша, тим якісніший простір. При цьому гуна
розглядається як головний рушій людини, її внутрішній двигун (гун,
ган, гон – те, що жене, рухає, несе, звідси макогон, річка Ганг
(потік), дракон-драгон (рушійна сила), статевий гін, гонець (кур’єр),
гінкий (швидкоростучий).
Підтвердженням тісного зв’язку між рівнем розвитку і
простором буття є визначення у «Теософічному словнику» (1892)
Олени Блаватської: «План: від лат. planus (рівень, площина),
протяжність простору або чогось у ньому, фізичного чи
метафізичного, наприклад – «план свідомості». В окультизмі цей
термін позначає область або ступінь певного стану свідомості, або
здатності до сприймання певної групи відчуттів, або дію певної сили,
або стан матерії, що відповідає одному зі згаданих».
Перебуваючи в певному просторі, людина зазвичай
спілкується з людьми з цього ж самого простору. Мати справи з
людьми нижчих просторів їй зовсім нецікаво і навіть неприємно, а
діяльність людей з вищих просторів незрозуміла, а тому також
нецікава. В результаті люди з інших просторів (планів буття) нерідко
сприймаються як люди «з іншої планети». Скажімо, людина захоплено
розповідає тобі про останні новини міжпартійної боротьби, а ти не
можеш зрозуміти, як нормальну людину може цікавити вся ця метушня.
Щоб потрапити «на вищу планету», треба наповнити свою
інформаційну систему світлом, тобто позитивною інформацією і
радісними емоціями – Святим духом. Уявіть собі, що у вас є аеростат,
наповнений звичайним повітрям. Ясно, що на ньому неможливо
піднятися вгору. Аж ось ви вмикаєте генератор і починаєте
наповнювати цей аеростат гелієм (від гелленського Helios — сонце).
Цей надлегкий «сонячний газ» поступово витісняє значно важче
повітря, наповнює дедалі більший об’єм кулі і піднімає її вгору, у
розріджені шари атмосфери. «Аеростат» – це людина, «шари
атмосфери» – це простори буття, «гелій» – це чиста інформація,
«генератор» – це промовляння чистих, сонячних, істинних слів.
У нинішній період Залізної доби більшість людей і
суспільство в цілому перебувають у Просторі боротьби, тому
Бгагавад-гіта позначає цей простір як «земні планети». В
Арійській традиції «простір більшості» ще позначається
словом «світ». «У світі на вас тиснутимуть. Але дерзайте! Я переміг
світ» – сказав Ісус Хрестос своїм учням і послідовникам (Іван 16.33).
Так само й Григорій Сковорода: «Світ ловив мене, та не спіймав».
Очевидно, що «світ» і «світло» – це однокореневі слова. Це
означає, що первинний і природний стан для «світу» (більшості
людей і суспільства в цілому) – це перебування у стані світла,
тобто у Просторі волі. Нинішній світ перебуває у неприродному
темному стані Простору боротьби, тому відновлення порядку

5

6

передбачає повернення людства у сонячний Простір волі.
Наголосимо, що перебування в ньому не передбачає бездіяльності.
Навпаки – тут кипить робота, але вона осмислена, добре
організована, ефективна і завжди приводить до перемоги.
На відміну від усталеної системи з трьох просторів, ми використовуємо
систему з чотирьох просторів, в якій додатковим є Простір пригод.
Він є важливим індикатором, що дозволяє практично відстежити підйом
людини у Простір волі або навпаки – опускання її у Простір боротьби.
Простір пригод дуже нестабільний: це простір Переходу, тому з нього
швидко вистрибуєш вгору або випадаєш вниз.
У кожному з чотирьох просторів можна виокремити ще по три
рівні (підпростори): вищий, середній і нижчий. Наприклад, вищий
рівень Простору пригод – це коли тебе несе потік захоплюючих,
дивовижних і цікавих подій, на які ти зовсім не можеш вплинути. На
нижчому рівні – те ж саме, але з ризиком і адреналіном.
Для того, щоб потрапити у вищий простір, треба
обов’язково пройти через проміжні простори. Наприклад, щоб з
Простору боротьби потрапити у Простір волі, потрібно обов’язково
пройти через Простір пригод.
Якщо повернутися до теми оздоровлення, то варто уточнити:
ми займаємось не оздоровленням, а підняттям людини у
Простір волі. Фундаментальне здоров’я стає тільки одним з наслідків
перебування в цьому просторі. Інші не менш важливі наслідки: ясна
свідомість, цікаві справи, гармонійне оточення, наявність достатніх
часових
і
матеріальних
ресурсів,
можливість
творити
і
самореалізуватися, ставити шляхетні цілі і їх досягати.
Сприйняття реальності чотирьох просторів буття радикально
змінює стратегію досягнення щастя. В кожному з просторів є
надзвичайно широкий спектр потенційно можливих сценаріїв
розвитку подій, проте всю цю різноманітність подій об’єднує спільний
характер – відповідно до якостей даного простору. Який із цих
сценаріїв реалізується – залежить від маси зовнішніх обставин, якими
людина не може надійно керувати власною волею. Що вона надійно
може зробити, так це піднятися у Простір волі, в якому всі
сценарії будуть для неї позитивними. Це дуже гарна новина!
Ігор Каганець, http://sd.org.ua/news.php?id=20214

ДОБРА НОВИНА ПРО ЦАРСТВО
БОЖЕ
Уявлення про чотири простори буття нашого фізичного світу виникло
завдяки спостереженню за великою кількістю людей, які пройшли
самозцілення Живим Словом. Пізніше виявилося, що це «відкриття»
вже було відоме людству тисячі років тому. Просто раніше для
позначення просторів буття використовували інші терміни, а саме

«планети», «плани», «світи». Така багаторівнева структура властива
як для духовного, так і для фізичного світу – згідно з принципом «Що
нагорі, те й унизу» (див. попередню статтю).
У період Золотої доби Арійського циклу, що тривав майже 3
тисячоліття з часу «сотворення Арійського світу» в 55 ст. до н. е.,
спільнота «нових людей» перебувала у Просторі волі, тому мала ясне
усвідомлення просторів буття. Проте з часом ці знання дедалі більше
затуманювалися, тому згодом поширилось хибне уявлення, що
простори буття властиві тільки для духовного світу, натомість у
фізичному світі існує тільки один простір, сповнений боротьби і
страждань. Тож виходило, що потрапити у Простір волі і досягнути
щастя можна тільки після смерті.
Схоже на те, що вже два тисячоліття тому знання про існування
земного Простору волі перестало бути набутком масової свідомості –
про нього знали тільки окремі посвячені. Відповідно, коли Ісус Хрестос
почав навчати входженню у Простір волі, то це було для тогочасного
суспільства великою, чарівною, радісною новиною. Як ви вже
здогадалися, для позначення Простору волі Ісус використовував
термін «Царство боже». Фактично це синоніми, адже «царство» –
це і є організований простір, а «божий» означає, що людина діє в
ньому як бог – згідно з власною волею: «Ви – боги» (Іван 10.34),
«Майте віру бога!» (Марко 11.22); «Коли матимете віру хоч як зерно
гірчичне, і горі оцій скажете: Перейди звідси туди, то й перейде вона, і
нічого не буде для вас неможливого» (Матвій 17.20).
Знання про простори буття і взаємодію з ними викладені в
документі, який називається «Добра Новина Ісуса Хреста, Сина
Божого». Це стає очевидним при роботі з первинним, оригінальним
текстом Євангелія, тобто текстом без пізніших фарисейських вставок,
які становлять рівно 50% від усього «канонічного» тексту. Річ у тім,
що після очищення він інформаційного шуму легко відновлюється
точна хронологія євангельських подій, самі ж чотири євангелія
невимушено складаються в єдиний, цілісний, логічно бездоганний,
добре структурований і літературно досконалий текст.
Якщо поставити точні запитання, то в Добрій Новині можна
знайти на них точні відповіді.
1. Навіщо прийшов Ісус?
«Він сказав їм: Я маю ... звіщати Добру Новину про Царство боже,
бо на це Я посланий» (Лука 4.43). Отже, головне завдання –
поширення знань про Царство боже. Про це виразно і однозначно
сказав сам Ісус Хрестос, тому всі інші версії – це фантазії.
2. В чому полягає Добра Новина?
«Ісус прийшов у Галілею і проповідував там Євангеліє Боже, кажучи:
Царство боже близько; оновлюйтесь і вірте в Добру Новину»
(Марко 1.14–15). «З того часу Ісус почав проповідувати й говорити:
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Оновлюйтесь, бо Царство боже близько» (Матвій 4.17). Отже,
сенс Доброї Новини в тому, що Царство боже близько.
3. Що таке Царство боже?
Це Простір волі: гармонійний простір буття, сповнений світлом
Святого духу. Перебування в ньому робить людину здоровою,
щасливою, ефективною і невразливою. Цей простір ідеальний для
творчої самореалізації людини. Це простір чудес: у ньому людина діє
як бог – в гармонії з собою, ближніми, законами Всесвіту і волею його
Творця. У просторі Царства божого людина має все необхідне: «Не
тривожтесь, кажучи: що будемо їсти, що пити і в що одягнемося? Про
все те побиваються зовнішні. Шукайте перше Царства божого та
правди його, і все те вам додасться» (Матвій 6.31–33).
4. Що значить: «близько»? Близько у часі чи просторі?
Близько у просторі – завжди, у всі часи, тому що «Царство боже є
всередині вас» (Лука 17.21). Воно народжується в душі людини, а
коли в ній розквітає, то починає перетворювати навколишній простір.
З приходом Ісуса Хреста Царство боже наблизилося, тобто стало
доступнішим, бо Він навчив, як у нього потрапити. Тому в очікуванні
Його приходу Іван Предтеча проголошував: «Оновлюйтесь, бо
наблизилося Царство Боже!» (Матвій 3.2).

До зустрічі у Царстві божому в Галілеї! (на задньому плані – Галілейське море)

5. Чи справді йдеться про Царство боже на землі?
Про це Ісус точно і однозначно сказав на Таємній вечері: «І, взявши
чашу, воздав хвалу й мовив: Візьміть її й поділіться нею між собою,
бо, кажу вам: не питиму віднині з цього виноградного плоду аж до
того дня, коли питиму його з вами новим у Царстві божім».
(Матвій 26.27–30, Марко 14.23–26). «Я вельми бажав їсти цю паску з
вами, перш ніж Мені страждати, бо кажу вам, я її більше не буду їсти,
аж поки вона не завершиться в Царстві божім» (Лука 22.15–16).
Тобто після свого воскресіння Ісус обіцяє зустріч з апостолами у
Царстві божім. Далі Він говорить: «Після мого воскресіння Я
випереджу вас у Галілеї» (Матвій 26.32–32, Марко 14.27–28).
Отже, Ісус призначає апостолам зустріч у Царстві божому в Галілеї.

Коли жінки-галілеянки з самого ранку в неділю прийшли до
гробниці, щоб переконатися у воскресінні Ісуса, являється ангел і
підтверджує Ісусову настанову: «І біжіть хутко, скажіть його учням,
що Він воскрес із мертвих. Он Він вас випередить у Галілеї, там ви
його побачите, як Він сказав вам» (Матвій 28.7, Марко 16.7). Майже
відразу ж сам Ісус являється цим жінкам і каже: «Ідіть і сповістіть
Моїх братів, щоб ішли назад у Галілею: там Мене побачать. І
одинадцять учнів пішли в Галілею на гору, куди їм призначив Ісус»
(Матвій 28.10–16).
Далі описується зустріч Ісуса з апостолами за святковим
столом (Матвій 28.18, Лука 24.36, Іван 20.19). Отже, Ісус зустрівся з
апостолами на горі в Галілеї. Всі вони перебували у Просторі волі,
тому то зустріч відбулася в Царстві Божому – вочевидь, не «на
небесах», а на землі.
Отже, євангельське Царство боже знаходиться на землі.
Про це, до речі, прямо сказано в молитві «Отче наш», в якій ми
звертаємось до Бога – Творця Всесвіту: «Хай буде воля Твоя як на
небесах – так і на землі». Воля Божа на землі – це і є Простір волі
або Царство боже. Там, де люди здійснюють волю Божу, тобто діють у
відповідності з задумами Творця, там панує гармонія Царства божого.
6. Що треба для входження у стан Царства божого?
Треба очиститися, оновитися, накопичити внутрішню силу і докласти
цілеспрямованих зусиль: «Царство боже здобувається силою, і ті, хто
застосовують силу, схоплюють його» (Матвій 11.12). Вся Добра
Новина – це детальні настанови для входження у Простір волі.
Царство боже – це найбільший скарб, який людина може
отримати в земному житті. Тому то «Царство боже подібне до скарбу,
схованого в полі, що чоловік, найшовши, ховає і, радіючи тим, іде й
продає все, що має, і купує те поле. Царство боже іще подібне до
купця, що шукає добрих перел. Найшовши одну дорогоцінну перлину,
іде, продає все, що має, і купує її» (Матвій 13.44–46).
Метою земного життя людини є осягнення Царства
божого і поширення його навколо себе – шляхом підйому у
Простір волі своїх ближніх, починаючи з родичів і друзів. А все
інше такій людині буде додано: здоров’я, цікава робота, гарні друзі,
гармонійне суспільство, сильна і справедлива держава. Тому Царство
боже – це найбільший скарб, чарівне яйце-райце. Тільки в цьому
просторі людина досягає справжнього щастя-блаженства:
Щасливі скромні, бо їхнє Царство Боже.
Щасливі лагідні, бо вони успадкують землю.
Щасливі засмучені існуючим станом, бо вони отримають допомогу.
Щасливі голодні та спраглі праведності, бо вони наситяться.
Щасливі милосердні, бо вони зазнають милосердя.
Щасливі чисті серцем, бо вони побачать Бога.
Щасливі миротворці, бо вони синами Божими стануть.
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Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика.
Наведений вище фрагмент з Нагірної проповіді (Матвій 12.5– 1і12) – це
сконцентровані знання про те, якими треба бути для досягнення
Царства божого: скромними, лагідними (неагресивними, доброзичливими, відкритими до нових знань), бажаючими змін, прагнучими
праведності, милосердними (щедрими), духовно чистими, працелюбними творцями і поширювачами миру – гармонії Царства божого.
Загальна рекомендація – плекати позитивні емоції, перебувати у стані
радості й веселості.
http://sd.org.ua/news.php?id=20220

ТРИ ПЛАНИ ДОБРОЇ НОВИНИ:
ПРИГОДИ, НАУКА, ПРОРОЦТВО
Глибокий мистецький твір має кілька інформаційних пластів, які
відкриваються людям відповідного рівня. Це не значить, що ці пласти
зовсім недоступні людям нижчого рівня – просто вони потребують для
них пояснення, після чого «все стає зрозуміло».
Наочним прикладом багаторівневої інформації є художні
фільми. Скажімо, фільм «Стрілець» / «Shooter» (2007) має два рівні:
перший – бойовик, другий – соціальна справедливість: якщо система
правосуддя не працює, то треба самому наводити лад. Фільм
«Тринадцятий поверх» / «The Thirteenth Floor» (1999) також має два
рівні: перший – детектив, другий – інформація про механізм втілення
духовної сутності у фізичному світі. Подібним до нього є фільм
«Матриця» / «The Matrix» (1999): перший рівень – фантастичний
бойовик, другий – той же механізм втілення, третій – пророцтво про
народження нового вільного народу, нової раси. Фільм «Револьвер» /
«Revolver» (2005): перший пласт – кримінальний бойовик; другий –
двоє святих витягують талановитого чоловіка з Простору боротьби
через Простір пригод у Простір волі (див.: Здоров’я людини і
простори буття).
Подібним багаторівневим чином організована і Добра Новина,
яка має принаймні три плани: 1) пригоди, 2) наука, 3) пророцтво.
1. ПРИГОДИ: магічний детектив
Базовий рівень Доброї Новини – це готовий сценарій для
пригодницького фільму з чудесними зціленнями і матеріалізацією
хлібів, ходінням по воді і керуванням стихіями, вірністю і зрадою,
двобоєм правди і брехні, світла і темряви. Підготовка до Таємної
вечері, смерть Ісуса, спецоперація зі збереження тіла і виготовлення
Туринської плащаниці – це взагалі детектив і практична
конспірологія.
Все, що відбулося в Єрусалимі, було наперед ретельно
сплановано, починаючи з моменту входу до цього міста: «Ісус пішов

попереду, здіймаючись до Єрусалима. І ось, як Він наблизився до
Витфагії, що біля Оливної гори, послав двох із своїх учнів, кажучи:
Ідіть у село, що перед вами; ввійшовши до нього, ви зараз же
знайдете прив’язане осля, на якого ніхто з людей ще не сідав ніколи;
відв’яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає: Навіщо
відв’язуєте? — ви скажете: Господь його потребує». Як бачимо, у селі
Ісуса вже чекали надійні люди з ослям. Пароль: «Навіщо
відв’язуєте?», відповідь: «Господь його потребує».
Далі все відбувається точно за планом: «Пішовши,
посланці знайшли, як Він сказав їм, осля, прив’язане коло дверей, на
вулиці, і відв’язали його. Коли вони відв’язували осля, господарі його,
що там стояли, спитали їх: Навіщо відв’язуєте осля? Ті відповіли:
Господь його потребує. Привівши його до Ісуса, вони накинули на
осля свою одежу й посадили Ісуса».
Подібним чином відбулась підготовка до святкування в
Єрусалимі Арійського Нового року у четвер 22 березня 31 року.
Через глибоку конспірацію ця подія більше відома як Таємна вечеря.
Вона відбулась у перший день нового річного кола, яке, згідно з
Арійською традицією, завжди починалося на весняне рівнодення 22
березня. У цей день освячували паску-коровай, розділяли і разом
споживали як символ духовної та організаційної єдності. Саме ж
слово «паска» означає «перехід», тому її готували тільки на Новий
рік – для святкування переходу від старого до нового річного кола.
Отже: «Першого дня, коли треба було паску жертвувати,
приступили учні до Ісуса й питають: Де хочеш, щоб ми пішли і
приготували Тобі їсти паску? Тоді він послав двох із своїх учнів Петра
та Івана і сказав їм: Ідіть та приготуйте нам їсти паску. Ось коли
ввійдете в місто, стріне вас такий то і такий то чоловік, що буде нести
глечик води. Ідіть лишень слідом за ним у господу, куди він увійде, і
скажіть господареві дому: Учитель каже — час мій близько, у тебе Я
справлю Паску з учнями моїми. Де світлиця, в якій Я з учнями моїми
міг би їсти паску? Він покаже вам велику світлицю, вистелену
килимами, там приготуйте нам. Пішли вони до міста й знайшли так, як
Він сказав їм, і приготували паску».
Знову усе відбувається за правилами конспірації.
Апостоли, в т. ч. Іуда, не знали наперед, де відбудеться Таємна
вечеря. Незнайомого чоловіка вони впізнали за описом і глечиком
води, після чого, не привертаючи уваги, тихо пішли за ним. Схоже,
що Ісус уже був знайомий з господарем і бачив власними очима цю
світлицю з килимами.
Вочевидь, що людина, яка мала в Єрусалимі велику гарну
світлицю, була достатньо заможною. Треба сказати, що в оточенні
Ісуса була багато заможних людей, по нашим міркам –
мільйонерів, які допомагали своїми пожертвами. Серед них згадується
«Іванна, жінка Хузи, Геродового управителя», тобто дружина другої
особи в Галілеї, а також «Сусанна та багато інших, що їм помагали зо
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своїх маєтків», тобто надавали підтримку зі свого «бізнесу». Інший
приклад – Никодим, який приніс 100 фунтів «пахощів» – бальзамічної
рідини, вартість якої, за нинішніми мірками, могла становити кілька
мільйонів гривень.
Та й апостоли були заможними господарями, можна
сказати, куркулями. Так, найближчі до Ісуса апостоли брати Іван
та Яків Заведеї, брати Симон Петро і Андрій мали риболовецькі судна
з найманими командами моряків. Цікаво, що в перекладах Євангелія
пишуть «човен», хоча в гелленському оригіналі вживається слово
πλοιον (плойон) – судно, що позначає достатньо великий плавальний
засіб на відміну від λέμβοσ (лемвос) – човник. На достатньо великі
розміри цього судна вказує те, що на ньому перебувало щонайменше
13 осіб, а під час бурі там можна було навіть спати в каюті: «І знявся
сильний буревій, і хвилі линули в човен, так що він уже наповнювався водою. А Він був на кормі і спав на подушці» (Марко 4.37–38).
Підготовка до воскресіння Ісуса – це взагалі високотехнологічна спецоперація. Для збереження Ісусового тіла загадковий Йосип Ариматейський побудував гробницю, яка закривалася
величезним каменем у вигляді кам’яного колеса. Це колесо рухалось
по похилому кам’яному жолобу. Коли Ісуса поклали у гробницю,
Йосип вибив фіксуючий клин, тож
колесо під своєю вагою покотилося
вниз і наглухо заблокувало вхід, так
що із-зовні його вже ніхто не зміг би
відкрити без спеціальної техніки. Самого ж Ісуса загорнули у льняну плащаницю, просякнуту згаданою вище
бальзамічною рідиною. В момент воскресіння відбувся миттєвий високоенергетичний спалах, тому на поверхні
плащаниці залишився випалений образ
Ісуса – перша у світі фотографія.
Після воскресіння – раннього
ранку у неділю 25 березня 31 року –
Ісус з апостолами та іншими учнями
негайно повертаються в Галілею і зустрічаються в наперед визначеному місці
на горі. Схоже, що Ісус пройшов через
зачинені двері, тому апостоли спочатку
подумали, що це привид. «Та Він
сказав їм: Чого стривожились? Чого
сумніви постають у серцях ваших? Та
це ж я! Доторкніться до Мене та збагніть, що привид тіла й кісток не має, як бачите, що Я маю. І зраділи учні,
побачивши Господа. А як вони з радощів іще не йняли йому віри й

дивувались, Він сказав: Чи не маєте тут чого їсти? Вони подали Йому
кусень печеної риби і стільника медового. Він узяв їх і їв перед ними».
Всі ці надзвичайно цікаві, чарівні й динамічні пригоди – майже
готовий сценарій для художнього чи наукового блокбастера,
основаного на історично достовірних матеріалах. А проте це тільки
пригодницька основа Доброї Новини, яка є яскравою упаковкою для
значно глибшої і ще цікавішої інформації.
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2. НАУКА: технологія Переходу-IV
Цей другий рівень Доброї Новини розкривається завдяки знанням про
чотири простори буття, вищим з яких є Простір волі, або Царство
боже. Практичне осягнення людьми Царства божого Ісус Хрестос
визначив як головне завдання своєї місії (див.: Добра Новина про
Царство боже). Тому базовим сюжетом Доброї Новини є опис того, як
відбувається перехід людей з Просторів боротьби і страждань у
Простір волі – з «підвального» рівня на «четвертий поверх» буття.
Добра Новина починається з констатації перебування
Ісуса у Просторі волі: Він сповнений Святого духа, у стані повної
безпеки (його не чіпають хижаки), йому служать ангели – носії
істинної інформації. Ритуальне омивання Ісуса в Йордані біля
Витавари, здійснене за допомогою Івана Предтечі, є не тільки
урочистою констатацією перебування Ісуса у просторі Царства
божого, а й ініціацією його відкритої діяльності в ролі Учителя.
Тепер Він починає навчати людей мистецтву переходу в цей простір.
На початку Ісус здійснює масову проповідь Доброї Новини в
містах і селах Галілеї, супроводжуючи її чудесними зціленнями. У
Нього швидко з’являється багато прихильників, частина з яких бажає
стати його учнями. Для добору найбільш сміливих і зацікавлених у
навчанні, Ісус здійснює перехід з Галілеї до Витавари, де стає
табором і здійснює підготовку. Тих, хто успішно пройшов
навчання, він посвячує в учні, здійснюючи обряд омивання в
Йордані, яке для них водночас є заключною фазою ініціації
для початку життя у Просторі пригод.
Якщо раніше учні переважно займалися рутиною і боротьбою
за існування, то тепер у них починається захоплююче і насичене
подіями життя: вони подорожують по Галілеї, спілкуються з Ісусом,
інтенсивно навчаються, спостерігають за чудесними зціленнями, а
потім і самі їх здійснюють.
Навчання відбувається в академічному стилі, тобто так, як
навчав Платон у своїй Академії, а саме – прогулюючись серед
мальовничої природи. Тодішня Галілея була густо населена, відстань
між містами і селами рідко перевищувала 3–5 км, тому було зручно
під час прогулянок вивчати «теорію», а на зустрічі з місцевими
громадами
займатися «практикою» – просвітою і цілительством.
Значна частина навчання здійснювалася на човні – під час
подорожування Галілейським морем. Окремі важливі темі розглядалися на вершинах гір (зокрема, Нагірна проповідь) і в закритих
приміщеннях: «І, вирушивши звідти, пішов у сторони Тира та Сидона.
Увійшовши ж до одного дому, не хотів, щоб довідався хто про те».
Окрім основ правильного світогляду, Ісус навчав учнів
магічним мистецтвам: керувати стихіями, заспокоювати море і
вітер, ходити по воді, помножувати (тиражувати за наявним зразком)
хліб і рибу.

Була й бойова частина науки: здатність впливати на живі
організми словом (див. оповідання про безплідну смоківницю),
випалювати території «небесним вогнем», як це хотіли зробити брати
Воанергес з одним негостинним самарійським селом, ставати
«невидимим» для ворога (саме так Іван потрапив до садиби
первосвященика), проходити крізь агресивний натовп (як це зробив
Ісус в єрусалимському храмі, коли іудеї хотіли його каменувати),
проходити крізь стіни (так Ісус з’явився учням в Галілеї).
Найінтенсивніші пригоди учні пережили в Єрусалимі, в умовах
небезпеки і загрози смерті, адже в той час іудейська верхівка активно
шукала способу знищити Ісуса. Завдяки ситуації ризику і гострих
відчуттів свідомість учнів глибоко закарбувала все, чого їх навчав
Ісус – словами і діями. Вони переконалися, що перебуваючи у
Просторі волі людина є невразливою. Подією, яка розвіяла
останні сумніви, стала смерть і воскресіння Ісуса Хреста.
Після апофеозу пригод в Єрусалимі учні змінилися, стали
безстрашними і готовими до нових чудес, абсолютно впевненими в
перемозі дітей Божих над дітьми диявола. Вони були готові до життя у
Просторі волі – Царстві божому. Фактично, вони в ньому вже
перебували, тому тепер Ісус називає їх своїми братами.
Для закріплення цього стану треба було здійснити останню
фазу ініціації. Спочатку Ісус з учнями здійснили обговорення і
осмислення єрусалимських
подій, такий собі «розбір польотів».
«Потім, знявши руки, благословив їх і сказав: Мир вам! Як Мене
послав Батько, так Я посилаю вас. Сказавши це, дихнув на них і каже
їм: Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи — відпустяться
їм. І ще промовив до них: Дана Мені всяка влада на небесах і на
землі. Ідіть, отже, по всьому світу і проповідуйте Добру Новину
всьому сотворінню і зробіть учнями усі народи, оновлюючи їх в ім’я
Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що Я вам
доручив. Ось Я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Матвій 28.18–20,
Лука 24.36–44, Іван 20.19–23). Нагадаємо, що сповнення Святим
Духом, тобто чистою, сонячною, істинною інформацією, є
обов’язковою умовою входження у Простір волі.
Отже, Добра Новина почалася з перебування Ісуса в Царстві
божому і розповіла про те, як Ісус підняв у цей простір своїх учнів. Тому
на цьому інформаційному плані Євангеліє є системою настанов з
опанування Простору волі. Перебування в цьому просторі буття
відкриває можливості для істинної творчості і повноцінного земного життя.
3. ПРОРОЦТВО: очищення і озброєння
Добра Новина являє собою неперевершений зразок правильного
структурування інформації та її надійного захисту від спотворень.
Надзвичайна інформаційна насиченість і компактність викладу
досягається тим, що значна кількість описів тодішніх подій одночасно
є настановами на майбутнє і відкритими чи прихованими
пророцтвами.

15

16

Найбільш виразним і однозначним є пророцтвом про неминуче
руйнування Єрусалима, що відбудеться протягом життя одного
покоління. Про це Ісус повідомив у середу 21 березня 31 року,
перебуваючи в цьому місті: «Надійдуть дні, коли з усього цього не
лишиться камінь на камені, що не був би перевернений... Істинно
кажу вам: не мине це покоління, доки усе це не збудеться» (Матвій
24.34, Марко 13.30, Лука 21.32). І підбадьорив апостолів, щоб вони
не тривожились, «бо треба, що це сталось... Ось Я попередив вас». І
справді, у 70 році, тобто через чотири десятиліття, Єрусалим було
повністю зруйновано. Точне виконання цього пророцтва вказує
на достовірність інших пророцтв Сина Божого.
Друге відверте пророцтво – про те, що відбудеться
забруднення
«пшениці»
Божого
слова
«куколем»
ворожих
фальсифікацій, тобто в текст Доброї Новини будуть внесені блокуючі
вставки та інформаційний шум. Здійснюючи перехід у Простір волі,
діти Божі обов’язково вилучать облуду дітей диявола і очистять від
неї знання про Царство боже. «Так, як збирають кукіль і у вогні
палять, так само буде при кінці епохи» (Матвій 13.40). Це пророцтво
вже почало здійснюватися: завдяки розвитку інформаційних
технологій вдалося ідентифікувати ворожі вставки в тексті Доброї
Новини (див. мою книгу «Пшениця без куколю: Хрестове Євангеліє
без вставок і спотворень», 2007).
Якщо ці два пророцтва є абсолютно відвертими, то два
наступні мають дещо прихований характер. Одне з них повідомляє
про настання часів, коли брехню неможливо буде приховати:
«Те, що ви сказали потемки, почується при світлі; і те, що ви
говорили на вухо по сховках, оголоситься на крівлях» (Лука 12.3).
Описана ситуація вже почала реалізуватися завдяки вибуховому
поширенню Інтернету, мобільного зв’язку, технологій пошуку
інформації та її автоматичного перекладу різними мовами, розвитку
систем прихованого стеження. Символічною подією настання «епохи
прозорості» став грандіозний скандал навколо цілеспрямованого
витікання таємної інформації через сайт Вікілікс у 2010 році.
Більш прихований характер має пророцтво про настання
часів, коли треба буде відмовитися від частини комфорту, а
звільнені кошти вкласти в озброєння. Воно висловлене Ісусом
під час Таємної вечері і замасковане під оперативну настанову на
наступні кілька днів: «Далі сказав їм: як Я вас посилав без калитки,
без торби, без взуття, хіба вам чого бракувало? Нічого, — відповіли. І
Він до них промовив: Тепер же хто має калитку, хай візьме, так само
й торбу; хто ж не має, хай продасть свою одежу й купить меч. Вони
сказали: Господи! Ось два мечі тут. Він відповів їм: Достатньо» (Лука
22.35–38). Мечами були озброєні двоє апостолів – рідні брати Петро і
Андрій. Ісус сказав, що цього достатньо, отже настанова
озброюватися не стосується поточної ситуації. Більше того, протягом
цих двох днів – п’ятниці і суботи 23 і 24 березня – учні будуть тільки

спостерігачами подій, тож не було сенсу щось продавати і купляти
мечі. Отже, ця настанова стосується майбутніх часів, а саме ситуації
кризового переходу від старого до нового циклу. Можна здогадатися,
що ця ситуація настане одночасно з реалізацією двох попередніх
пророцтв – про очищення Доброї Новини від фальсифікацій і про
настання «епохи прозорості».
Проте найбільш зашифрованим є найголовніше пророцтво,
що ним завершується текст Доброї Новини. Воно замасковане під
оповідання про сніданок Ісуса з апостолами.
http://sd.org.ua/news.php?id=20231

ВОАНЕРГЕС: ЦЕРКВА ДІТЕЙ
БЛИСКАВКИ
Істинне знання завжди активне: як тільки воно з’являється, то
відразу ж починає перетворювати світ на краще. Так само знання про
Царство Боже, очищене від вставок і звільнене з кайданів
дезінформації, неминуче оволодіє масами. Тому після пророцтва про
очищення пшениці від куколю, в самому кінці Доброї Новини дається
пророцтво про оновлення Хрестової Церкви та її вихід на вищий
рівень. У чистому вигляді воно виглядає так:
«Коли ж поснідали, каже Ісус до Симона Петра: Симоне Іванів! Чи
любиш ти Мене божественною любов’ю більше, ніж оці? Той Йому
відповів: Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю Тебе земною любов’ю.
І знову, вдруге каже до нього: Симоне Іванів! Чи любиш Мене
божественною любов’ю? Відповідає Йому: Так, Господи, Ти знаєш, що
я люблю Тебе земною любов’ю. Тоді Він утретє йому каже: Симоне
Іванів! Чи любиш Мене земною любов’ю? Засмутився Петро, що
втретє його питає: чи любиш Мене? — і каже йому: Господи, Ти все
знаєш, Ти знаєш, що я люблю Тебе земною любов’ю. Каже йому Ісус:
Істинно, істинно кажу тобі: коли ти був молодший, підперізувався сам
і ходив, куди сам хотів. А як постарієшся, простягнеш твої руки, і
інший підпереже тебе і поведе, куди ти не хочеш. І, промовивши те,
сказав йому Ісус: Іди за Мною! Обернувшись, Петро бачить, що за
ним іде учень, якого любив Ісус і який під час вечері схилився Йому
на груди і спитав: «Господи, хто той, що Тебе зрадить?» Побачивши
його, Петро каже Ісусові: Господи, а цей що? Каже до нього Ісус:
Якщо Я хочу, щоб він лишився, поки прийду, що тобі до того? Ти йди
за Мною! І розійшлось це слово між братами, що той учень не вмре.
Та не сказав йому Ісус, що не вмре, лише так: Якщо Я хочу, щоб він
лишився, поки прийду, що тобі до того?» (Іван 21.15–23).
Якщо розглядати це оповідання як переказ розмови, що відбулася між
Ісусом і Симоном Петром, то виникає враження нереальності. Проте
цей текст набуває ясності і точності, якщо розглядаємо його як
пророцтво, подане в символічній формі – подібно до притч, якими
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рясно наповнена вся Добра Новина. Тому що в цьому оповіданні
йдеться про дві Церкви, що символізуються образами Петра та Івана.
Церква Петра – це духовна громада, що перебуває у Просторі
боротьби, адже апостол Симон Петро протягом майже всіх
євангельських подій перебував саме в цьому просторі.
По-перше, перебування у Просторі боротьби виразно
символізується мечем, який Петро носив з собою, а також
імпульсивністю його характеру. Наприклад, після Іудиної зради, коли
слуги іудейської верхівки хотіли схопити Ісуса, то Петро не
стримався, вихопив меч і відтяв вухо слузі первосвященика.
По-друге, ім’я Петро, яке Ісус дав Симону під час призначення
його апостолом, означає «камінь», «скеля». Це важка субстанція, яка
тяжіє до землі. Під час навчання апостолів левітації, Петро на якийсь
момент вистрибнув у Простір волі і пішов по воді, але його віри
вистачило ненадовго – він злякався і каменем пішов під воду. Тоді
Ісус подав йому руку, заспокоїв і вони разом повернулися на судно.
Церква Івана – це оновлена духовна громада, що
перебуває у Просторі волі (ім’я Іван означає «новий», «молодий»,
«юний»). Вже під час єрусалимської кризи Іван перебував у Просторі
волі, тому спокійно знаходився біля розп’ятого Ісуса, неначе його
ніхто й не бачив. Під час апостольської ініціації Іван разом з братом
Яковом отримали від Ісуса прізвисько Воанергес, що значить «сини
грому», точніше – «діти блискавки» (ба, бо, во – дитина, звідси англ.
«baby», анергес – енергія, потужність), адже грім – це тільки звук
після електричного розряду блискавки.
Прізвисько Воанергес вказує на спрямованість вгору і
величезну магічну силу. Ми вже згадували, що коли одного разу
самаряни відмовились прийняти Ісуса на нічліг, то «учні Яків та Іван
сказали: Господи, хочеш — ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і
пожер їх. Ісус, обернувшись, став докоряти їм. І вони пішли в інше
село» (Лука 9.54—56). Тож коли Яків та Іван попросили дозволу спалити це негостинне село «небесним вогнем», вони не жартували. Діти
блискавки справді могли це зробити. Про це добре знав Ісус – бо сам
їх цьому навчив, тому зупинився і «обернувшись, став докоряти їм».
Найкрасномовнішим прикладом перебування Петра та
Івана у різних просторах буття стали події в садибі первосвященика, де було ув’язнено Ісуса. Петро дуже хотів подивитися, що там
відбувається, але не міг потрапити до садиби, бо вона пильно
охоронялася. Тоді він звернувся за допомогою до Івана, що володів
якостями характерника. «Учень той увійшов у двір первосвященика з
Ісусом. Петро ж стояв надворі біля дверей. Вийшов той інший учень,
промовив до воротаря й увів Петра всередину» (Іван 18.15–16). Іван
перебував у Просторі волі, який є простором безпеки, тому на нього
ніхто не звертав увагу, він був наче невидимий. Натомість Петра, що
був у Просторі боротьби, відразу ж викрили як галілеянина і хотіли
схопити. Як бачимо, обидва апостоли перебували в тому ж самому

фізичному просторі, проте з ними відбувалися зовсім відмінні події,
що свідчить про їх перебування в різних метафізичних просторах.
Наголосимо, що після пригод в Єрусалимі, наступної ініціації і
сповнення Святим Духом у Галілеї апостол Симон Петро разом з
іншими десятьма апостолами також перейшов у простір Царства
божого. Просто в цьому пророцтві Петро символічно уособлює
Церкву Простору боротьби, церкву-камінь, що тяжіє до землі.
Образ Церкви Петра зручно було вжити для захисту цього
надзвичайно важливого послання від спотворення дітьми диявола і
донесення його до адресата – тобто до нас з вами – крізь буремну
історію двох тисячоліть.
У цьому пророцтві наполегливо підкреслюється факт
перебування двох Церков у різних просторах буття. Так, для
перебуваючих у Просторі волі властива любов-агапе (ἀγάπη): божественна любов, погляд на світ очима Творця – згори вниз. Натомість
для перебуваючих у нижчих просторах властива любов-філіа (φιλία),
тобто «земна», «горизонтальна», братерська любов, основана на
взаємності. Щоб гарантовано звернути увагу читачів на перебування
Церкви Петра у Просторі боротьби, Ісус запитує символічного Петра,
чи любить він Його божественною любов’ю – і тричі Петро говорить
про земну любов.
Після однозначної ідентифікації Церкви Петра у
Просторі боротьби, Ісус говорить про її драматичне майбутнє:
«Каже йому Ісус: Істинно, істинно кажу тобі: коли ти був молодший,
підперізувався сам і ходив, куди сам хотів. А як постарієшся, простягнеш твої руки, і інший підпереже тебе і поведе, куди ти не хочеш».
Поки Церква була молодою, вона розвивалася за власною волею, а
коли постарішала, нею почала керувати зовнішня ворожа воля. Це
дуже погано: згідно з Арійським вольовим імперативом, «Все, що робиться з власної волі, – добро. Все, що робиться з чужої волі, – зло».
Але за символічним Петром іде символічний Іван – «новий,
юний, оновлений». Дивлячись на нього, Ісус каже: «Я хочу, щоб він
лишився, поки прийду». Це виразна вказівка на те, що Церква
Івана прийде на зміну Церкві Петра і буде жити аж до
наступного втілення Ісуса Хреста. У Церкви Петра виникнуть
ревнощі щодо Церкви Івана: «Обернувшись, Петро бачить, що за ним
іде учень, якого любив Ісус... Побачивши його, Петро каже Ісусові:
Господи, а цей що?» Церкві Петра треба подолати ці ревнощі і за
допомогою Церкви Івана оновитися і піднятися на вищий рівень
свідомості: «Каже до нього Ісус: Якщо Я хочу, щоб він лишився, поки
прийду, що тобі до того? Ти йди за Мною!»
Згадані дві Церкви (тобто організовані духовні громади)
можна розглядати як дві фази розвитку Хрестової громади. Церква
Петра символізує фазу зараження «куколем» – інформаційним
брудом дітей диявола, який неначе баласт з каменю тягне донизу – у
Простір боротьби і Простір страждань. Церква Івана символізує
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фазу скидання цього інформаційного баласту, очищення від
паразитів і підйом у Царство боже – Простір Воанергес.
Зверніть увагу, що апостолів було 12, найближче коло складалося з
трьох апостолів, а проте Ісус дав тільки ДВА ініціативні
псевдоніми: «камінь» і «діти блискавки». Це вказує на те, що
альтернативи немає: є тільки два напрямки – вниз або вгору,
заземлена Церква Петра або небесно-магічна Церква Воанергес –
духовна громада «дітей блискавки».
Додатковою вказівкою на майбутню роль Церкви Івана є ще
одне пророцтво Ісуса Хреста. Згадаймо, як перед входженням до
Єрусалима брати Іван і Яків Воанергес за допомогою своєї матері
Соломії звернулися до Ісуса з проханням вмерти разом з Ним і
разом з Ним воскреснути: «Тут Яків та Іван, сини Заведея,
підходять до Нього разом зі своєю матір’ю, яка вклонилась, щоб Його
щось просити. Він сказав їй: Чого бажаєш? Та Йому відповіла: Скажи,
щоб оці два сини мої сіли у Твоїй славі один праворуч, другий ліворуч
Тебе. Ісус сказав їм: Не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу,
яку Я маю пити? Вони Йому відповіли: Можемо! Ісус сказав їм: Чашу,
яку Я п’ю, питимете» (Матвій 20.20–27, Марко 10.35–44).
Далі в Добрій Новині не описано жодної події, яка би
вказувала на виконання цієї обіцянки стосовно саме цих двох братів.
Значить ця обіцянка є пророцтвом про особливу роль
Воанергес в майбутньому. Йдеться про воскресіння всієї Хрестової
Церкви – її колективний перехід у простір Царства божого. Як не
дивно, але Добра Новина вказує на час і місце цього переходу.
http://sd.org.ua/news.php?id=20232

ГАЛІЛЕЯ І ХРЕСТИЯНСТВО:
УКРАЇНСЬКІ КОРЕНІ
Практично весь час євангельські події відбуваються на території
Галілеї і узбережжі Галілейського моря, значно менше – на території
Переї і Десятимістя, і не більше двох тижнів на території Іудеї,
включаючи тиждень в Єрусалимі – з понеділка 19 березня до
недільного ранку 25 березня 31 року. Чому саме Галілея займає
центральне місце в євангельських подіях? Почнімо з історії її
заснування.

ГАЛЛИ-ФИЛИСТИМЛЯНИ – ЗАСНОВНИКИ ГАЛІЛЕЇ
Слово Галілея-Гальлея — це просто інша вимова слова «Галлія», тобто
«край галлів». Галли (що значить «ярі, пристрасні, пасіонарні, сонячні») – це самоназва. Навколишні народи їх ще називали кельтами.
Суперетнос кельтів-галлів народився в Україні приблизно у 12 ст. до н.
е., звідки кількома хвилями під різними племінними назвами розселився на величезній території від Прип’яті до Чорного моря, від Палестини
до Іспанії. Одним з найвідоміших галльських племен, що воювали

проти Риму, були «бойї-бойки» (тобто «воїни»), від імені якого
походять західноукраїнська Бойківщина, чеська Богемія (Boihaemum –
«Країна боїв») та німецька Баварія (первісно — Боїварія).
Переселення з України в Малу Азію (старовинна назва —
«Анатолія») відбувалися майже постійно, починаючи з часу
народження Трипільської цивілізації в 55 ст. до н. е. «Дані
археології, антропології, лінгвістики, писемні джерела свідчать, що
мінімум вісім хвиль індоєвропейських скотарів з Північного Надчорномор’я та Нижнього Подунав’я прокотилися Балканським півостровом
та Анатолією в енеоліті та в епоху бронзи (кінець V—II тис. до н. е.)»
— констатує Л. Залізняк в підручнику «Первісна історія України».
В районі 12 ст. до н. е. відбулось завоювання Палестини
«народами моря». Це була «масова міграція войовничих племен з
Нижнього Подунав’я та Північного Причорномор’я в Грецію, Малу
Азію,
Палестину,
на
острови
Середземного моря». «Переконливі
археологічні докази участі населення
Північно-Західного Надчорномор’я у
«навалі народів моря» на Грецію,
Кріт, Малу Азію, Сирію зібрав В. І.
Клочко. Мається на увазі населення
сабатинівської культури, яке в 14—
12 ст. до н. е. проживало в степах
між Нижнім Дніпром та Дунаєм»
(Залізняк Л. Л. Первісна історія України: Навч. пос. — К., 1999.— С. 125).
З книги Л. Залізняка «Первісна історія України» (1999): «Мал. 49.
Бронзові статуетки з о. Сардинія. Воїни «народів моря» зі щитами та мечами,
аналогічними знайденим поблизу с. Борисівка на Одещині. З аналогічними
круглими щитами, списами і короткими мечами зображені воїни «народів
моря» на рельєфах з Луксору (Єгипет). Ця зброя не має аналогій серед зброї
Близького Сходу, але дуже типова для Північного Надчорномор’я кінця 2
тис. до н. е.» (с. 125-126). Зверніть також увагу на кельтський плащ.
У часи правління єгипетського фараона Рамзеса III (1198—
1116 до н. е.) галли завоювали плацдарм на Середземноморському узбережжі приблизно на широті Єрусалима. Цю територію вони позначили словом «Палестина», що означає «військовий
табір» (від пал — «воїн», стан — «табір», «поселення»). Власне,
«Палестина» — це і є буквально «плацдарм» («плац» — площа,
«д’арм» — військовий). Це були саме ті біблійні «филистимляни», з
якими тривалий час воювали євреї. Останні прийшли сюди після
филистимлян і майже відразу ж на довгі роки підпали під їхню владу.
Спроба скинути із себе филистимське панування при першому
єврейському царі Саулі закінчилася катастрофою й загибеллю царя.
Паралельно політичному підкоренню йшло культурне і економічне. Не
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тільки весь господарський інструмент іудеїв через відсутність у них
ковалів виготовлявся филистимлянами, але й точити його доводилося
в них же (1 Цар.,13:19-21).
Гали-филистимляни тут заснували п’ять сильних міст-держав
(П’ятимістя) — Аскалон («аска-лан», «земля асків»), Азот («місто
азів-асів»), Екрон, Газа, Гат (січ, силова споруда, звідси: «загата» —
гребля, «гатити» — сильно бити). Спільне командування ці автономні
міста-держави створювали тільки на час
війни. Прагнення повної свободи і
відраза до єдиного централізованого
управління — характерна риса галлів і
слов’ян. Будучи процвітаючим народом з
високим рівнем розвитку культури,
филистимляни займалися садівництвом і
хліборобством, караванною торгівлею й
морськими промислами, експортували
оливкову олію, володіли мистецтвом
обробки металів і гончарства, були
чудовими
воїнами
–
подібно
до
європейських галлів.
«Воїни народів моря досягли на
своїх кораблях Єгипту і воювали з
єгиптянами на морі, а у цей час їхні
родини, згідно з одним єгипетським
1. Модель бойового корабля
текстом, рухалися зі своїм домашнім
галлів-филистимлян з
скарбом уздовж узбережжя Сирії та
головами
чайок, 12 ст. до н. е.
Ханаану. Кераміка, знайдена у місцях
2. Бойова козацька чайка.
поселення филистимлян на узбережжі,
3. Бронзова голова Козака
датується 1200—1100 рр. до н. е.»
Мамая
на носі козацької чайки
(Библейская энциклопедия. — С. 288).
«Спас».
Тут
маємо
зафіксований
факт
переселення з України в Палестину через Малу Азію, Сирію,
Фінікію і Галілею в районі 12 ст. до н. е., що збігається з часом
народження
суперетносу
галлів,
яких
ще
називали
«кіммерійцями».
Також відомо, що на початку 1 тис. до н. е. галли оволоділи
майже всією Європою. Сукупність фактів свідчить про те, що імена
«галли», «кельти», «филистимляни», «народи моря», «кіммерійці»
описують племена того ж самого суперетносу, прабатьківщиною якого
є Північне Надчорномор’я з прилеглими територіями. Цікаво, що
шолом мовою филистимлян називався «кова», тобто «кований»
(Библейская энциклопедия. — С. 287).
Як пише Пол Джонсон в «Історії євреїв» (Пер. з англ. — К.:
Альтернативи, 2000. — С.64), филистимляни «були безперечно
войовничими. Мали вже залізну зброю. Добре організовані, дуже
дисципліновані, вони мали владу феодально-військової аристократії».

Майбутній цар Ізраїлю русявий і білошкірий Давид «свій військовий
вишкіл здобув найманцем у самих филистимлян. Він опанував їхні
методи ведення війни, зокрема, вжиток їхньої нової, залізної зброї, й
вислужився настільки, що цар Гата филистимлянин Ахіш дав йому на
винагороду маєток» — пише Пол Джонсон.
Це ж саме повідомляє історик Майкл Грант в «Історії
древнього Ізраїля» (Грант Майкл. История древнего Израиля / Пер. с
англ. — М.: ТЕРРА, 1998) і додає, що в кінці 11 ст. до н. е.
филистимляни завоювали Галілею і Зайордання (с. 88—89).
Після завоювання цього краю вони нарекли його Галлія-ГальлеяГалілея, тобто «край галлів». Так вони робили завжди — завойовану
землю називали іменем свого племені (Бельгія, Боїварія, Британія,
Скотланд) або загальним іменем всього суперетносу (Галлія,
Галичина, Галісія). Життєвому простору своєї нової батьківщини
галли-филистимляни дали власні гідроніми й топоніми: річки Ярдана
(«яра вода») і Яргон
(«ярий потік»), гора
Ярмак («яра маківка»,
сучасна Мерон) і хребет
Неби-Дахи (дахи неба),
міста Магадан (могутня
вода), Скіфополь (столиця Десятимістя, місто
союзу, від «скіфія—скуфія—скупщина»), Рама
(хрест, святилище), Каня («яструб»), Назарет
Прабатьківщина аріїв та їх розселення. З
(спостережний
пункт,
книги Артура Кемпа «Марш титанів. Історія
від
«назирати»),
Дора.
Білої раси» — www.white-history.com
Як пише американський дослідник Артур Кемп у своїй праці «Марш
титанів: історія Білої раси»: «Покидаючи басейн Чорного моря,
індоєвропейські народи завоювали Європу і Азію».
Історичні документи не зафіксували самоназви филистимлян. Але її зберегла назва краю, в якому вони остаточно
зупинилися — Галлія-Гальлея. На відміну від плацдарму
«Палестина», Галілея має родючі ґрунти і ландшафт, що нагадував
західно-українську родову колиску. Тут і зупинилися галли,
створивши на наступне тисячоліття центр тяжіння для нових хвиль
переселенців з України.
Існує помилковий стереотип, начебто слово «Галілея»
походить від гебрейського «галіл» — круг. Це неймовірно, адже в
11—10 ст. до н. е. іудеї населяли Іудейські гори і до Галілеї взагалі не
мали жодного відношення, та й територія Галілеї ніяк не нагадує круг.
До того ж в ті часи Галілея була на порядок цивілізованіша за Іудею,
тож її мешканці не могли назвати свій край чужим топонімом, та ще й
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позичити його в кочівників, які нещодавно заселили дикі гори за
сотню кілометрів на південь.
Через Малу Азію багато разів проходили хвилі індоєвропейських
(арійських) переселенців з Північного Надчорномор’я. На жаль, історія
зазвичай фіксує лише завойовницькі походи і мало говорить про мирне
переселення народів на нові землі. Зокрема, відомо, що в 277 р. до н.
е. галли завоювали частину Малої Азії і заснували там державу
Галатія (згідно зі словниками давньогрецької мови, «Галлія» і «Галатія»
— це синоніми). Контрольований галлами край ще називали Східною
Галлією. Як свідчить у «Біблійному довіднику» авторитетний
американський дослідник Генрі Геллей, «галати були відгалуженням
галлів, вихідців з північних берегів Чорного моря, що відокремились від
головного переселення в західному напрямку (до нинішньої Франції)».

ГАЛІЛЕЯ – ЖИТНИЦЯ І КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР ПАЛЕСТИНИ
Галілея була економічно найрозвиненішою в Палестині, мала
найвищу густину населення. Її поселення розташовувалися одне від
одного на відстані кількох кілометрів, тому Ісус з учнями вздовж і
поперек пройшов усю Галілею пішки, без жодного транспорту.
Єврейський історик Йосип Флавій у 2-й половині 1 ст. н. е.
нарахував у Галілеї 204 міста – це була справжня середземноморська
«гардаріка» (країна міст). За його словами, «вся ця країна сильно
заселена, жодна її частинка не залишається
незайнятою. Скоріше вона навіть занадто рясніє
містами, та й населення в селах, внаслідок
дивовижної родючості ґрунтів, усюди настільки
багаточисельне, що в самому незначному селі
нараховується понад 16 тисяч мешканців»
(«Іудейська війна»). У великих містах чисельність
досягала 50 тисяч. Все населення Галілеї могло
становити до 3 мільйонів мешканців. Всього ж у
тодішній
Палестині
проживало
близько
4
мільйонів (Полный Православный богословский
энц. словарь. В 2 томах, изд. П. П. Сойкина;
репринт, Москва, 1992. – Т.2, с. 1742).
Галілея
славилась
землеробством,
садівництвом,
гончарством,
льонарством,
тваринництвом
(в
т.
ч.
свинарством),
рибальством і бджолярством. Євангеліє розповідає, що коли Ісус після воскресіння зустрівся з
апостолами в Галілеї і попросив їсти, то «вони
подали Йому кусень печеної риби і стільника
медового» (Лука 24.42).
Трипільські традиції филистимлян.
Вгорі: кераміка галів-филистимлян.

Внизу: трипільська кераміка і українська писанка — та ж сама
традиція.
Після завоювань Олександра Македонського в 4 ст. до н. е. Галілея
була центром гелленізації (арієзації) східного Середземномор’я. В
євангельські часи – за правління Герода Антипи – цей культурний
статус було відновлено: процвітаюча Галілея стала одним з
комунікативних вузлів цивілізації і центром арієзації Сходу.
Зрозуміло, що тут була висока концентрація розумних і освічених
людей. Галілеяни відрізнялись щирістю, миролюбством та відвагою,
були освіченими і талановитими, багато знали про інші народи та їхні
культури. За словами вже згаданого Йосифа Флавія, «незважаючи на
велику протяжність обох частин країни і на оточуюче з усіх сторін
чужорідне населення, жителі (Галілеї) завжди стійко витримували
всякий ворожий напад. Бо вони від самої ранньої молодості
підготовляли себе до бою і були завжди численні. Цим бійцям ніколи
не можна було дорікнути нестачі мужності, а країні – нестачі людей».
В євангельські часи державною мовою Галілеї була
гелленська (давньогрецька), цією мовою карбувалися навіть
написи на монетах. «Навіть для судових процедур і юридичних
документів римська влада користувалася гелленською мовою, тому
що до того часу, коли туди прийшли римляни, вона вже була
поширена по всій Палестині» (Джекоб Корнер. Христос не был евреем
/ Пер. с англ. — М.: Православное издательство «Энциклопедия
русской цивилизации», 2004. — С. 34).
Природно, що гелленською мовою були написані всі
чотири Євангелія. Для спілкування використовувалась також
арамейська мова, яка протягом тисячоліть була поширена на всьому
Близькому Сході. Цією арійською (індоєвропейською) мовою
розмовляли навіть іудеї, які після півстоліття вавілонського полону
(586—539) забули рідну гебрейську мову. Після повернення в Іудею
гебрейська використовувалась ними лише в богослужебних книгах і
релігійних ритуалах.
Арамейська мова належить до арійських (індоєвропейських) мов, прабатьківщина яких знаходиться в Північному
Надчорномор’ї. Тому в арамейській мові багато залишків давніх
українських слів: «іма» — мама, «баба» — батько, «нана» — баба,
неня, «савуна» — дід (сивий), «гилля» — рослини, «руха» — дух
(той-що-рухає-оживляє), «яра» — травень (ярий), «яля» — немовля
(ляля), «мара» — хвороба (звідси укр. «змарніти»), «куха» — купа,
«буран» — буря, «катта» — кіт, «коча» — кочівник, «гліда» — лід,
«яма» — море, «рахман» — добра людина (брахман), «шмута» —
плітки (смута), «харая» — крайній, «мимра» — висловлювання
(звідси укр. «мимрити»), «гихкя» — хихотіння, «мия» — вода (якою
миють) тощо.
Галілея була відособлена від Іудеї не тільки територіально (їх
розділяла ворожа до Іудеї Самарія), а й природно-кліматично,
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релігійно, історично, антропологічно та психологічно. Галілеяни не
любили іудеїв. Шлюби між ними були заборонені, а з 26 р. н.
е. іудеям було заборонено поселятися в Тиверіаді — новій
столиці Галілеї. (Андрей Королѐв. Галилея, 2006).
У євангельські часи Галілея управлялась тетрархом Геродом
Антипою, який любив свою країну і дбав про неї. Час його правління
з 4 до 39 року можна вважати Золотою добою Галілеї. Антипа
виховувався в Римі, він був особистим другом римського імператора
Тиберія. Тож при ньому галілейські міста отримали більше прав
самоврядування, а незалежність Галілеї була обмежена тільки
римськими законами, що гарантували їй безпеку. «Саме при Антипі
Галілея стала тією найбільш благословенною Богом країною, щасливі
спогади про яку зберігаються в душі кожного хрестиянина» – пише
Андрій Корольов у згаданій вище фундаментальній праці «Галілея».
Так що ідеальною базою для поширення вчення Ісуса Хреста і
започаткованого ним руху за Царство боже була саме Галілея. Тим
більше, що її населення постійно підживлювалося хвилями
переселенців з півночі – галлами і гелленами.

ЗАСНОВНИКИ ХРЕСТИЯНСТВА: УКРАЇНСЬКИЙ СЛІД
Сукупність відомостей вказує на те, що Діва Марія і Святий Йосип
також прибули в Галілею з півночі, причому недавно, адже в побуті
користувалися не арамейською чи гелленською, а внутрішньою,
хатньою мовою. Саме цією, материнською мовою були сказані останні
слова розіп’ятого Ісуса перед його смертю в Єрусалимі. Цю мову
навіть сьогодні розуміють українці карпатського краю, де збереглися
дуже архаїчні звичаї та говірки. Ісус говорив мовою Карпат, тобто
карпатським діалектом української мови, схожим на мову лемків і
русинів. Цією ж мовою володіли й найближчі учні Ісуса.
Наприклад, коли Марія Магдалина побачила воскреслого Ісуса, то
спонтанно вигукнула «Раввуньо!» – це люблячо-пестлива форма
слова «вчитель» («раві», редуковане від «дравід–друвід» – знавець
сили) з відтінком ніжності і близьких почуттів, подібно до наших
«синуньо», «татуньо» чи «мамуня».
Судячи з усього, Діва Марія і Святий Йосип прибули в Галілею
не самі, а цілою групою. Принаймні, Добра Новина описує родичів
Діви Марії. Так, її рідною молодшою сестрою була Саломія, дружина
Заведея, матір апостолів Івана і Якова – двоюрідних братів Ісуса.
Двоюрідною сестрою Діви Марії була Марія Клеопова, матір апостола
Якова Молодшого – троюрідного брата Ісуса. Чоловік цієї Марії –
Клеопа (від гелленського «клеос», «κλέος» – «слава», він же Алтей,
арамейською – Галпай або Галфей, що значить «славний») – був
наближеним учнем Ісуса.
Згідно з Євангелієм і церковною традицією, з 12 апостолів 11
були галілеянами (іудеєм був тільки Іуда Іскаріот). Апостоли Петро
та Андрій були рибалками в галілейському Капернаумі. Симон

Кананій походив із Кані Галілейської; Діва Марія могла бути
родичкою цього Симона, адже керувала на його весіллі. Саме там на
прохання матері Ісус здійснив своє перше публічне чудо —
перетворив воду на вино. Українське слово «каня» позначає рід
яструбів. Із Кані походив і Натанаїл, син Птолемея.
Матвій був збирачем податків на митниці в Капернаумі, отже
був людиною заможною і впливовою. Филип походив із Витсайди.
Яків Галфеїв (Алфеїв) був троюрідним братом Ісуса, сином ГалфеяКлеопи і Марії, яка була двоюрідною сестрою Діви Марії. Немає
жодних підстав сумніватися, що Хома і Тадей також були
галілеянами. Усі 11 апостолів мали арійські імена.
Про родичів Святого Йосипа значно менше інформації – він
діяв у властивому для брахманів стилі максимального утаємничення.
Відомо тільки, що його молодшим братом був Клеопа (Славний,
Славко) – батько апостола Якова молодшого.
Звернемо увагу, що двоюрідні брати Ісуса апостоли Іван і
Яків, які разом з Петром входили до трійки найбільш довірених
апостолів, мали відверто українське прізвище – Заведей (Марко
1.19–20). Так називали їхнього батька. Наголосимо, що Заведей – це
родове прізвище, а не ім’я, хоча б тому, що людей з таким прізвищем
тисячі, а про людей з іменем Заведей немає жодних відомостей – бо
їх не було в євангельські часи, як немає й тепер.
Заведей – це типове українське прізвище; наприклад, у
телефонній базі міста Києва знаходимо багато людей з прізвищами
Заведій, Заведія, Заводій, Заведенко, Заводян, Заводюк тощо.
Українське слово «заведій-заводій» означає ініціативну людину, яка
веде за собою, активізує, «заводить», вигадує різні витівки
(«заводіяка», «задерій»), а також зачинає-заводить пісню —
«заспівувач». Родина Заведеїв була явно не бідною: їм належав
досить великий човен, на якому крім батька з двома синами ще
працювали
наймані
робітники
(Марко
1.19–20).
Наявність
риболовецького судна і найманих моряків говорить про те, що
Заведеї були заможними господарями.
Отже, Галілея була заснована в 11 ст. до н. е. вихідцями
з України, які називали себе галлами, тому й свою нову
батьківщину назвали «краєм галлів» – Галлією-Гальлеєю. В
Європі цих галлів називали кельтами, а в Палестині –
филистимлянами. Населення Галілеї постійно підживлювалося
хвилями переселенців з Північного Надчорномор’я, які приходили на
нові землі не поодинці, а родами і цілими племенами.
Родина Ісуса Хреста між собою розмовляла давньою українською
мовою, що донині збереглася в Карпатах. Двоюрідні брати Ісуса і
найближчі його апостоли – Яків та Іван – мали українське
прізвище Заведей, що значить заспівувач, заводій, ініціатор.
Соціально-економічною опорою новоствореного руху
був середній клас, інтелектуальна еліта, державні чиновники

27

28

та члени їхніх родин. Згідно з Євангелієм, учнями Ісуса Хреста були
чоловіки і жінки, які підтримували Рух особистою участю і грошовими
внесками: «Іванна, жінка Хузи, Геродового управителя, Сусанна та
багато інших, що їм помагали зо своїх маєтків» (Лука 8.3).
«Геродовий управитель» – це, по-теперішньому, прем’єр-міністр.
Арійська
мозаїка
храму
в
Мегідо з рибами, хрестами, атакуючими трипільськими свастиками (за
годинниковою стрілкою, "по сонцю")
та безкінечниками-меандрами. Археологи датують будівлю цього храму
близько 230 роком н. е. Це означає,
що він є найдавнішою хрестиянською
церковною спорудою. Мозаїку зроблено на пожертву римського офіцера. Біля неї напис: «Гайанос, також
названий Порфирієм, центуріон, наш
брат,
знайшов
честь
власними
грошима зробити цю мозаїку. Броуті
здійснив цю роботу».
З часів свого заснування в 11 ст. до н. е. галлами-филистимлянами Палестинська Галілея була
вторинним духовним
центром стосовно первинного Центру, що знаходився в
Надчорноморській Гіперборії. Галілея була зменшеним образом
першопочаткової Галлії–Галичини. І якщо протягом століть зв’язок з
Центром поступово було ослаблено, то з приходом в Галілею роду
Ісуса Хреста його було повністю відновлено. Прямим наслідком
відновлення зв’язку став духовний, культурний і економічний розквіт
Галілеї, пасіонарний спалах Арійського хрестиянства і поширення
його на весь світ. Символом миттєвого відновлення зв’язку між
божественним і земним є блискавка. Звідси євангельське
пророцтво про Воанергес – грядущу духовну громаду дітей
блискавки.
Ігор Каганець, http://sd.org.ua/news.php?id= 20243

ГЛОБАЛЬНА КРИЗА І НОВА РАСА
З кожним
відбирається
була. Єдина
залишиться –

днем у людини все більше
свобода бути такою, якою вона
свобода, яка незабаром у неї
це свобода ставати іншою.

Всесвіт сотворений Творцем як ігрове середовище для розвитку
божественних істот. Власне, ці божественні істоти і є колективним

творцем Всесвіту, якого в арійській традиції називають іменами
Сварог («святий організатор») або Брахма («бог неба і землі»).

29

30

Для свого розвитку божественні сутності створили цю Гру, тому
розвиток через Гру є головним законом Всесвіту. Відповідно, хто
не бажає «грати в розвиток», той видаляється з Гри. Це як у футболі:
не хочеш грати – звільни місце для того, хто хоче, адже бажаючих
більше ніж достатньо. Причому Гра відбувається за твердими
правилами – хто їх порушує, той страждає (див.: «Золоте правило
етики, або Залізний закон розплати», НО-7).
Розвиток здійснюється шляхом чергування поступових змін і
стрибкоподібних переходів. Останні відбуваються через виникнення
кризи та її подолання. Але що таке криза?
Первинне, а тому істинне значення гелленського слова κρίσις –
вирішення, розв’язання, вихід, розділення. Зверніть увагу: наголос
робиться не на проблемі, а на її вирішенні. Криза – це загадка, а
кожна загадка обов’язково має розгадку.
Тому криза – це передусім можливість подолати проблему, відділити нове від старого. Відтак криза, за визначенням,
завжди несе в собі засоби для її вирішення – «розгадку». Більше того,
вона підштовхує до активних дій, бо притискає до стінки, а інколи
ставить питання максимально гостро: вмерти або змінитися!
Ці приховані засоби подолання кризи завжди адекватні її
глибині: чим серйозніша криза, тим потужніші засоби вона
приховує. Скажімо, кризові прояви в економіці долаються
ухваленням кращих законів, кризові прояви в політиці – новими
виборами або заснуванням нової держави. А що може порятувати від
глобальної кризи, коли розбалансовується і руйнується все: мораль,
сім’я, нація, міжнародна безпека, техносфера, природа, клімат,
екологічні ніша в цілому?
Відповіддю на таку всеосяжну кризу може бути тільки нова
людська спільнота з вищим світоглядом, ефективнішою організацією і
адекватними
технологіями.
Очевидно,
що
така
спільнота
відрізнятиметься від інших спільнот за суттєвими ознаками, зокрема,
вона буде енергійнішою, здоровішою і плодючішою. Очевидно, що
вона буде достатньо однорідною і згуртованою. Очевидно, що вона
буде здатна до відтворення самої себе в наступних поколіннях.
Описані вище ознаки визначають нову расу, адже, згідно з
визначенням: «Раса — це група людей, яка за властивим їй
поєднанням фізичних, психічних і духовних ознак відрізняється від
будь-якої іншої групи і завжди відтворює тільки собі подібних».
Звісно, що всередині раси завжди присутні фізичні, психічні і духовні
відмінності, проте як цілісна система вона якісно відрізняється від
інших систем, прагне до самозбереження і самовідтворення.
Для народження раси потрібні відповідні умови, зокрема
«расотворчий казан» — порівняно ізольований життєвий простір,
завдяки якому інтенсивність внутрішньої генетичної та інформаційнокультурної взаємодії набагато вища за інтенсивність такої взаємодії із
зовнішнім світом. Тоді складові елементи майбутньої раси

«притираються» один до одного і зливаються в цілісний расовий організм. Отже, способом подолання нинішньої глобальної кризи
буде народження нової раси, яка сформує нову цивілізацію.
Подібні речі вже були в минулому. Так, попередній
цивілізаційно-расовий перехід 7500 років тому став відповіддю на
кліматичну, а відтак і продовольчу кризу, апофеозом якої стала
Циркумпонтійська катастрофа – прорив Босфорського перешийку й
затоплення низинних територій навколо прісноводного Понтійського
озера солоними водами Середземного моря. Внаслідок цього виникло
Чорне море, а затоплені ним території пізніше назвали «старою
землею» – Альт-ланд, тобто Атлантидою.
Нова раса, яку езотерична традиція називає Арійською,
народилася на території Північного Надчорномор’я, фактично, на
землі сучасної України. Тому саме Україна є батьківщиною арійських
(індоєвропейських) мов. У цьому доволі ізольованому «расотворчому
казані» нова раса сформувала цивілізацію, яку нині називають
Арійською або Трипільською (за назвою Трипільської археологічної
культури). Це вже був третій цивілізаційно-расовий перехід. У 5508
році до н. е. відбулась якась ключова подія цього Третього Переходу,
тому саме від цієї дати ведеться традиційне українське літочислення
(«від сотворення арійського світу»).
Арійська раса відрізнялася від попередньої Борійської раси
(раси європейських кроманьйонців) розумово, організаційно і
технологічно.
По-перше, арії вийшли на третій рівень мислення – рівень
творчості, натомість їхні попередники перебували на рівні нормативного мислення (докладніше про це – у книзі Арійський стандарт).
По-друге, арії сформували варнову структуру суспільства,
основану на вроджених здібностях: брахмани, кшатрії, господарники.
Соціальне структурування борійців було примітивніше, бо основувалось на вікових відмінностях і принципі «чим старіший, тим мудріший».
По-третє, арійська раса перейшли до відтворюючих форм господарювання – землеробства і тваринництва. Натомість борійці жили
полюванням і збиральництвом, тобто вели привласнююче господарство.
У наш час Український геосоціальний організм переживає
надзвичайно жорстку кризу, яка відкриває для нього досі небачені
можливості. Для подолання цієї кризи Україна застосовує найпотужніший засіб – вона здійснює Четвертий Перехід і народжує нову
расу, яка творить нову цивілізацію. Ключові моменти расотворення
ті ж самі: мислення, організація, технології, виокремлений простір.

1. МИСЛЕННЯ
Четвертий перехід здійснюють ті українці, які оновилися –
світоглядно, розумово та психофізично – і вийшли у Простір волі
(див. вище: Здоров’я людини і простори буття). Культивовані чесність
і щирість дозволяють новій расі застосувати на два порядки простіші,
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а тому ефективніші форми самоорганізації, позбувшись баласту
непотрібних професій і цілих галузей, наприклад, «вакцинаційної
індустрії», політичного піару (мистецтва обдурювання), більшої
частини фармацевтичної промисловості. Все геніальне – просте.
Простота – це потужний продуктивний чинник. Докладніше про це у
статтях: «Свята простота» (№8), «Щасливі можливості для чесних
спільнот» (№8), «Держава-гвинтокрил. Інформаційна стратегія
Третього Гетьманату» (№6).

2. ОРГАНІЗАЦІЯ
Нова організація є результатом поєднання описаного вище цілісного
мислення четвертого рівня з сучасними інформаційними технологіями.
Водночас вона буде творчим розвитком української традиції
самоорганізації з такими притаманними їй якостями як варнова
структура, виборність знизу догори, персональна відповідальність.

3. ТЕХНОЛОГІЇ
Сучасна цивілізація стримує розвиток нових технологій або
використовує їх для обслуговування вже застарілої і вмираючої
системи. Прикладом є комп’ютеризація абсурдного законодавства чи
спеціально заплутаної і безумної податкової системи. Вже існуючі
технології дозволяють:
• різко підвищити ефективність виховання і освіти;
• зцілюватися без ліків і перестати хворіти взагалі;
• будувати недорогі, здорові і комфортні поселення;
• повністю автоматизувати податкову систему (людина взагалі
не повинна відчувати її присутність).
Ключова технологія формування нової раси – практика
самооновлення Живим Словом, яка дозволяє очиститися від
накопиченого
інформаційного
бруду,
гармонізувати
себе
і
навколишній простір, створити колективний егрегор – спільний
психоенергетичний банк, вийти у Простір волі. Якщо бажаєте відчути
силу універсальних форм Живого Слова – пишіть на sensar@meta.ua.

4. ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР
Як ми вже згадували, формування нової раси потребує деякого
усамітнення і зосередження на внутрішній інформаційній, соціальній,
економічній, генетичній взаємодії. Сучасні засоби комунікацій
дозволяють сформувати внутрішній інформаційний простір,
завдяки якому можна взаємодіяти переважно зі своїми. Проте
цього замало – потрібен власний фізичний простір.
Таким простором для нової раси є українські села і взагалі
територія за межами міст. Майбутнє – за добре організованою
мережею екологічних поселень з самодостатнім виробничим
циклом. Головні напрямки виробництва:

• інформаційні продукти (програмне забезпечення, освіта,
мистецтво, знання);
• екологічно чисті продукти харчування;
• формування нової людини з вищими духовно-вольовими і психофізичними якостями, спроможної наводити лад в будь-якій точці світу.
Це має бути не втеча з міст, а організоване освоєння
нового життєвого простору, адже для городян життя за межами
міст – це як відкриття нового світу, сповнене пригод і цікавих
несподіванок.
Громади нової раси сьогодні формуються переважно в великих
містах, проте організовано створюють в сільській місцевості опорні
точки – вари (центри зв’язку, культури і ділової активності). Навколо
них і будуватимуться нові поселення. Їх мешканці будуть одночасно і
духовною громадою, і школою інновацій, і виробничою корпорацією.
Мережа таких поселень і сформує нову цивілізацію Вишньої Борії.
Хай Буде!

ДОЛЯ МУРАШНИКА: ЗАГИБЕЛЬ І
ВОСКРЕСІННЯ
Вчені-мірмекологи (мурахознавці) встановили, що інколи здорові
молоді мурашники без всяких видимих причин за лічені місяці гинуть.
Дослідження показали, що винуватець таких катастроф – жукпаразит на ім’я ломехуза (Lomechusa) і речовина, яку він виділяє. На
робочих мурашок ця речовина має наркотичну дію.
Феномен зараження мурашника ломехузою яскраво описав
французький біолог, професор Ремі Шовен (Remy Chauvin, 1913–
2009) у книзі «Les societes animales: de l’abeille au gorille» (Paris,
1963) – Спільноти тварин: від бджоли до горили». Ось що він пише:
«Мурашки (а також терміти, але не бджоли) тримають у гніздах
масу дармоїдів і проявляють щодо них різноманітні почуття: від
неприхованої ворожнечі до повної байдужості або живого інтересу.
Саме у останньому випадку і настає катастрофа, принаймні для
мурашок.
Найяскравішим прикладом можуть служити стосунки мурашок з
жучками ломехуза – крихітними жорсткокрилими, в самому імені
яких є щось зловісне. Ломехузи, проникаючи в мурашник, не
упускають нагоди з’їсти де-небудь в куточку галереї робочу мураху.
Свої яйця вони відкладають в пакети мурашиного розплоду, так що ні
про що не подозрюючі мурахи вигодовують чуже потомство.
А проте личинка жука володіє неабияким апетитом и відчутно
об’їдає своїх господарів. При нагоді вона пожирає й мурашині
личинки. Але господарі їх терплять, оскільки ломехуза завжди готова
підняти задні лапки і підставити трихоми – вологі волоски, котрі
мурашка з жадністю облизує. Вона п’є свою смерть. Звикаючи до
виділень трихом, робочі мурашки прирікають на загибель і себе, і свій
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мурашник. Вони забувають про цей чудово налагоджений механізм,
про тисячі важливих справ: для них тепер не існує нічого крім
проклятих трихом, що примушують забувати про обов’язки і несуть їм
смерть.
Незабаром вони вже не спроможні пересуватися своїми
підземними галереями; з їхніх погано годованих личинок виходять
мурашки-виродки. Пройде трохи часу – гніздо ослабіє і зникне. А
жучки ломехуза відправляться в сусідній мурашник за новими
жертвами» (кінець цитати).
Термін «мірмекологія» був запроваджений американським
ентомологом Вільямом Уілером (англ. William Morton Wheeler) (1865–
1937). Він дивився на мурах з точки зору соціальної організації і в
1910 році виступив з лекцією «Колонії мурашок як організм», де
першим запропонував ідею суперорганізму.
Подальшим розвитком ідеї соціальних організмів стала
біосоціологія (соціобіологія) – система поглядів на суспільне життя,
заснована на законах еволюції органічної природи. Біосоціологія
виникла завдяки працям професора Гарвардського університету
Едварда Осборна Вілсона «Соціобіологія: новий синтез» (1975) та
«Про людську природу» (1978). У цих працях Вілсон стверджує: у
людини, включаючи її мораль, культуру, соціальні інститути,
не може бути жодних проявів, які суперечили б її біологічній
природі. Біологічна еволюція є фундаментом і супутнім процесом
соціальної та культурної еволюції.
За визначенням Едварда Вілсона, соціобіологія являє собою
«поширення принципів популяційної біології та еволюційної теорії на
соціальну організацію». У межах окресленого поля дослідження
вчений формулює два основні постулати.
1. Людину не можна вважати біологічною машиною, але їй
притаманні біологічні механізми, які не допускають цілей і соціальних
дій, що були б супротивні її біологічній природі.
2. Особливості природи людини – це лише мала частина
природи інших видів; більшість стереотипних форм поведінки людини
властиві іншим живим істотам, а в багатьох аспектах (наприклад,
щодо кооперації, поділу праці, альтруїстичної поведінки) люди
поступаються співтовариствам комах.
Біосоціологія була негативно сприйнята ліберальними
інтелектуалами на Заході і марксистами у країнах соцтабору.
Проте сьогодні біосоціологія вже зміцніла як наука і породила нові
напрямки досліджень, наприклад, біополітику.
Досягнення мірмекології та соціобіології роблять науково
обґрунтованими очевидні паралелі між життям мурашника і
людської спільноти. Так, у 2003 році московська газета «Известия»
опублікувала серію статей свого спецкора Дмитра СОКОЛОВАМІТРІЧА і аспірантки біофаку МГУ Тетяни ПУТЯТІНОЇ, в яких показали
виразну аналогію між життям мурашника, враженого ломехузою, і

суспільством, враженим соціальними паразитами, які просувають
наркоманію, алкоголізм та іншу отруту.
Автори поставили запитання: чи можна врятувати таке
суспільство, використовуючи знання з мірмекології? Для
відповіді на нього провели експеримент з урятування мурашника,
зараженого ломехузою. Піддослідний мурашник розташований на
території мірмекологічного заповідника «Пєшки» в Московській
області, що ним керує доктор біологічних наук Анатолій
Олександрович ЗАХАРОВ. Він провідний у світі мірмеколог,
фахівець з внутрівидових структур і соціальної організації мурашок.
Заповідник – це шістсот гектарів лісу і одна старенька хатинка.
Але це не засмучує вченого. В одному з інтерв’ю він сказав: «Це
лише у мурашок всі розумні, а в світі людей кількість ідіотів
розмазана по планеті абсолютно рівномірно. Коли займаєшся дикою
природою, то переконуєшся в цьому на кожному кроці. І не треба
страждати манією величі, що наша країна тут є чимось особливо
видатним. Ну, подумаєш, хатинка в нашого заповідника старезна. Я
готовий хоч у землянці сидіти, аби возитися з мурашками, а не
з людьми».
Допомогу в проведенні експерименту надав професор доктор
біологічних наук Геннадій Длусскій – видатний мірмеколог, один з
найбільших у світі фахівців в галузі палеонтології, філогенії та
таксономії мурах.

СТАДІЯ 1: ЗАРАЖЕННЯ
За своїм суспільним устроєм мурашки – найближчі до людини істоти
на Землі. Кожне нове відкриття в мірмекології (науці про мурашок)
тільки підтверджує це.
Перед нами здорове гніздо рудого лісового мурашки (Formica
rufa). Для даного виду характерні купольний мурашник, верхній шар
якого складається з десяти сантиметрового шару паличок, голочок,
сухого листя, камінчиків. Гніздовий матеріал мурашки постійно
перемішують, аби мурашник не почав гнити – це свого роду
примусова вентиляція. Висота нашого мурашника – 56 сантиметрів,
діаметр – 98 сантиметрів. Купол має 11 отворів. Приблизна
чисельність населення мурашника – близько 10 тисяч особин. Під
куполом розташовані камери ободів, в яких зберігаються яйця,
личинки і лялечки мурашок. Ще глибше – гнилий пень або крупні
гілки. Під землею на глибині до 1,5 метра знаходяться камери, що
сполучаються між собою. У одній з них живе цариця.
У мурашнику існує строга ієрархія і розподіл ролей. Гніздом
управляє цариця – самка, що відкладає яйця. Робочі мурашки – теж
самки, але вони не породжують потомства до тих пір, поки жива
цариця. Термін життя цариці 15–20 років, робочої мурашки – до 7
років. Самці живуть всього один сезон, в житті мурашника не беруть
участь і гинуть відразу після спаровування.

35

36

У безпосередній близькості від цариці знаходиться почет з 10 – 12
робочих мурашок, вони про неї піклуються: облизують її і годують.
Це, як правило, молоді мурашки, оскільки всі мешканці гнізда
проходять приблизно місячну стадію догляду або за царицею, або за
личинками (обов’язкова суспільна служба. – НО). Потім вони
перебираються на найдальшу ділянку зони патрулювання мурашника
(її радіус досягає 5–6 метрів) і там займаються пошуком їжі –
фуражуванням. Знайдену їжу мурашка передає вгору по інстанціях, і
лише звідти вона розподіляється по всьому мурашнику.
Разом з їжею мурашник живиться особливим феромоном –
речовиною, яка виділяє цариця. У нім міститься інформація про
здоров’я цариці і стан гнізда. Цю речовину мурашки почету злизують
з цариці, переносять в спеціальному зобу і передають один одному по
ланцюжку. Таким чином всі особини мурашиного соціуму включені
в єдиний інформаційний простір.
Типовий мурашник, в якому
мешкає сімейство рудих лісових
мурашок, має складну багатокамерну будову. У такій споруді,
зведеній на старому пні, можуть
жити до півтора мільйони мурах.
1. Покриття з голок і гілочок.
Захищає житло від примх погоди,
ремонтується
і
оновлюється
робочими мурахами.
2. «Солярій» - камера, що нагрівається променями сонця. Навесні
мурахи забігають сюди погрітися.
3. Один із входів для вентиляції.
Охороняється солдатами.
4. «Кладовище». Сюди робочі мурашки відносять своїх померлих і сміття.
5. Зимувальна камера. Комахи збираються тут, щоб пережити холоди в
стані напівсплячки.
6. «Хлібна комора». Тут мурашки зберігають зерна.
7. Царська камера, де живе матка (цариця), відкладаючи до півтори
тисячі яєць на день. За нею доглядають робочі мурашки.
8. Камери з яйцями, личинками і лялечками.
9. «Корівник», де мурашки містять попелиць (тлю).
10. «М’ясна комора», куди фуражири приносять гусениць та іншу здобич.
У мурашнику діє своя система покарань. Наприклад, якщо
здоровий мураха-фуражир кілька разів підряд повертається в
мурашник ні з чим, його «страчують» – вбивають і самого пускають
на фураж. Цікаво, що абсолютно по-іншому поступають мурашки з
тими, хто втратив працездатність в результаті каліцтва (соціальний
захист. – НО). Їх годують до тих пір, поки ті в змозі просити їжу, тобто
постукувати вусиками по певних ділянках голови здорової мурашки.

Мурашки – активні хижаки, але в той же час вони тримають і
«худобу». У цій ролі виступає тля (попелиця), причому поїдають
мурашки не тільки її саму, а й її виділення. Це не є формою паразитизму, оскільки без мурашиної турботи тля гине набагато раніше від
інших хижаків. Мурашки пасуть тлю на рослинах, що ростуть
поблизу, і оберігають її. І на першу вимогу тля виділяє їм надлишки
нектару. Аби «видоїти» тлю, мурашка лоскоче вусиками її черевце.
Без згубної дії ззовні мурашник може жити вічно. Але
інколи на мурашник сідає маленький жучок світло-коричневого
кольору – ломехуза. Жучок проникає в камеру обода, де зберігається мурашине потомство, і відкладає туди яйця. На всі спроби
мешканців гнізда розібратися з чужинцем він відповідає тим, що
виділяє особливу речовину, яку мурашки тут же злизують і впадають
у стан ейфорії. Під впливом цієї речовини вони просто відходять убік і
на якийсь час затихають. Так починається загибель мурашника.

СТАДІЯ 2: ВНУТРІШНІЙ ВОРОГ
Ломехуза – «жук-драгдилер» (наркоторговець), яким уражений наш
мурашник, – комаха з групи мірмекофілів. Всього налічується 266
видів мірмекофілів – комах і інших безхребетних, що мешкають разом
з мурашками. Серед них багато паразитів. Спостерігаючи процес
передачі їжі між мурашками, можна побачити, наприклад, таку
картину: знизу до мурашки причепився один мірмекофіл, зверху
інший, і обоє встигають увірвати свою частку. Але представники цієї
групи нахлібників або вступають у взаємовигідні відносини (симбіоз),
або наносять шкоду, яка не веде до загибелі всього гнізда. Всі,
окрім ломехузи.
Цей вид вперше детально описав німецький дослідник Вассман
в 1897 році. Ломехуза – це крихітний жучок, десь утричі менший
рудої лісової мурашки. Найчастіше він потрапляє в мурашник з
повітря і проникає через один з вхідних
отворів. Мурашки не чинять йому в цьому
перешкод, оскільки тут же захоплюються
тією наркотичною речовиною, яку він
виділяє. Більше того, вони тут же починають
його годувати, оскільки жук уміє помурашиному просити їду – постукуючи
вусиками по певних ділянках голови.
Інколи ломехуза потрапляє в мурашник
з сусіднього гнізда, з яким у здорового
Ломехуза:
мурашника
налагоджені
відносини.
жук-наркоторговець
Зараження відбувається на обмінних дорогах.
Мурашки охоче діляться «жуками-драгдилерами», транспортуючи їх
на черевці. Так само вони переносять з собою ломехузу,
відгалужуючись від свого мурашника з метою створити нову сім’ю.
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ЛОМЕХУЗА: ЖУК-«НАРКОТОРГОВЕЦЬ»
У ломехузи такий самий процес розвитку потомства, як і у мурашки:
яйце – личинка – лялечка – доросла комаха. Самка «жукадрагдилера» відкладає 100–200 яєць прямо поряд з мурашиними –
вони абсолютно нічим не відрізняються. Коли вилуплюється личинка
ломехузи, стає помітно одна відмінність – її черевце увігнуте. Але на
цій стадії вона вже уміє просити їжу і починає виділяти
наркотик, тому мурашки тепер хоч і розпізнають чужинця, але починають піклуватися про личинку ломехузи як про власне потомство.
Дорослі жуки живуть тут же, в мурашнику. Вони житимуть тут,
відтягуючи на себе все більше ресурсів мурашника, до тих пір,
поки мурашник буде у змозі їх годувати. Але поки що цей процес
відбувається під куполом і прихований від очей спостерігача.
Відрізнити уражений ломехузою мурашник від здорового на
цій стадії можна лише в сонячну погоду, коли всі мешканці гнізда
виповзають на поверхню куполу погрітися. Але вже через декілька
хвилин мурашки затягують ломехуз назад під купол. Вони ще
думають, що командують мурашником.

СТАДІЯ 3: НОВА ХВОРОБА – ЕПІДЕМІЯ НАРКОМАНІЇ
До цих пір хвороба нашого мурашника розвивалася в прихованій
формі. Її міг розгледіти лише спеціаліст-мірмеколог. У підкупольній
камері разом зі своїм потомством мурашки
вирощували личинки ломехуз – свою
майбутню погибель. Вони розпізнавали в
них чужинців, але личинки виділяють
наркотичну речовину, протистояти якій
мурашкам не під силу.
Ломехуза в дії: сп’янілі мурашки і
не підозрюють про швидку загибель
свого роду
Але тепер навіть неспеціалістові, якщо він придивиться до куполу
мурашника, стає ясно, що з гніздом коїться щось недобре. В порівнянні
з іншими мурашниками його життя неначе загальмоване. Мурашки тут
набагато менш активні, зона патрулювання гнізда звузилася (втрата
території. – НО), та й там, де ще працюють фуражири, можна
побачити таку картину: мурашка намагається щось тягнути, але потім
кидає свою роботу і просто тиняється без діла. Тусується.
Перше, що приходить в голову, – вони всі вже під кайфом. Але
це не так. Ті, хто перебуває під дією наркотику, що виділяється
ломехузою, як правило сидять усередині мурашника. Загальмовані
особини, яких ми спостерігаємо на поверхні, – це вже нове
покоління мурашок. За аналогією з людьми їх можна назвати
мурашками-даунами (дегенератами, виродками).

На мові науки вони називаються псевдоергатами. По основному плану
будови це все ще робочі особини, проте грудна частина у них в
порівнянні із здоровою особиною трохи збільшена. Тому зовні вони є
чимось середнім між робочими особинами і самками. На ділі ж
псевдоергати неспроможні ні відкладати яйця, ні злучатися з
самцями. Не можуть вони і повноцінно виконувати функції робочої
мурашки.
Псевдоергати ще намагаються робити якусь роботу, оскільки в
гнізді ще досить активних мурашок, які заставляють їх працювати,
але роблять вони це геть погано. Втім, серед активних мурашок все
більше особин підсаджується на речовину, що виділяється жуком«драгдилером», так що примус з їх боку все слабкіший. При цьому
їдять асоціальні мурашки нарівні з усіма. Таким чином, баланс
витратної і прибуткової статей бюджету нашого мурашника
порушується, мурашкам починає бракувати фуражу, аби прогодувати
всіх – і царицю, і ломехуз, і псевдоергатів, і здорових мурашок, число
яких все стрімкіше зменшується (скорочення населення. – НО).
Вивчаючи це явище, вчені-мірмекологи спочатку вважали, що
поява псевдоергатів пов’язана з недогодовуванням личинок, оскільки
істотну частину харчів мурашки тепер віддають ломехузам.
Висувалася й інша версія – псевдоергати з’являються в результаті
захворювання вірусом, що переноситься жуками-«драгдилерами».
Проте потім наука встановила, що причина появи псевдоергатів –
все та ж наркотична речовина, що виділяється ломехузами. Тобто
тепер у нашому мурашнику захоплення наркотиком переросло в
стадію епідемії наркоманії, що визначає не лише поведінку мурашок,
але й їх фізіологічну будову.

СТАДІЯ 4: ЗОВНІШНЄ ВТРУЧАННЯ – ЧИСТКА
Наш мурашник дедалі стрімкіше деградує. Наркотична речовина, що
виділяється жуками-паразитами ломехузами, стала причиною появи в
гнізді мурашок-даунів (псевдоергатів), які не здатні ні до
продовження роду, ні до активної суспільно корисної діяльності.
Ломехуз і псевдоергатів стає в мурашнику все більше. Отже, все
більше нахлібників і все менше корму. Ще трохи, і процес деградації
стане незворотним.
Якби мурашник був чисельнішим, то процес міг би розтягнутися
на довгі роки: оскільки жуки-«драгдилери» плодяться повільніше за
мурашок, то вони просто не встигали б за приростом населення,
вражаючи лише деякі сектори гнізда. Але наш мурашник невеликий,
тому врятувати його може тільки зовнішнє втручання – чистка. Нам
варто поквапитися. Очищення мурашника від ломехуз можливе
лише доки не встигли розплодитися у великій кількості
мурахи-дауни.
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Для чистки нам знадобляться дві ємкості (підійдуть звичайні відра зі
щільними кришками), великий шматок поліетилену розміром 1,5 на
1,5 метра, гумові рукавички і лопатка.
Ми знаходимо найбільш здоровий сектор мурашника,
відрізуємо його лопаткою, як шматок пирога, і швидко переміщуємо у
відро – разом з мурашками, личинками, яйцями і гніздовим
матеріалом – і щільно закриваємо кришкою. Потім вміст відра з
мурашками висипаємо невеликими порціями на поліетилен і ретельно
перебираємо. Так як перебирають крупу для каші: ми просто
переміщаємо здорових мурашок і гніздовий матеріал з однієї купки в
іншу. Жуків-«драгдилерів» і безнадійно хворих мурах-даунів
(псевдоергатів) виловлюємо, роздушуємо і викидаємо. Кожну
очищену порцію мурашника тут же переміщаємо в друге відро.
Ломехуз узнати легко – вони сильно відрізняються від мурашок
розмірами – рази у 2–3 менші – і забарвленням – яскравокоричневого кольору (відрізняються «антропологічно», в т. ч.
«кольором шкіри» – НО). Важче з псевдоергатами (дегенератами)
– від здорових мурашок вони майже не відрізняються. Проте їх видає
поведінка. Здорові особини відразу ж починають виконувати свої
функції:
фуражири
збирають
розкиданий по поліетилену будівельний
матеріал,
гніздові
мурашки
проявляють занепокоєння про личинки і яйця, мурашки-охоронці кусають
кривдника.
Лише
псевдоергати
тиняються без діла.
Вся процедура чистки зайняла
у нас трохи більше години. Мертві
ломехузи і псевдоергати помістилися
в один гранований стакан – частину з
них ми препарували для наукових
цілей. Під час чищення нам попалася одна самка-цариця, але навіть
якщо б всі вони залишилися в зараженому гнізді, можна не
турбуватися: якраз у серпні в мурашок відбувається роїння –
шлюбний період. У гнізді з’являються крилаті самки і самці, вони
активно злучаються в повітрі і нестачі в запліднених самках немає.
Тепер залишилося тільки знайти місце для оновленого
мурашника. А тим, хто залишився в ураженому ломехузами
гнізді, вже ніхто не допоможе.

СТАДІЯ 5: ВОСКРЕСІННЯ МУРАШНИКА
Попередні стадії експерименту показали, що мурашник, уражений
ломехузами (жуками-драгдилерами, паразитуючими за допомогою
наркотичної речовини, що ними виділяється), неминуче гине. Єдиний
шанс на порятунок – вдатися до примусової чистки, видаливши
вручну ломехуз і безнадійно хворих мурашок (псевдоергатів). На

жаль, наш мурашник виявився вражений епідемією наркоманії вже
настільки, що удалося врятувати лише частину гнізда. Врятовані
особини знаходяться зараз у нас у відрі, щільно закритому кришкою.
Тепер потрібно знайти місце, де вони змогли б прижитися і
заснувати нове гніздо. Руді лісові мурашки люблять вологість, тому
узлісся і галявини відпадають відразу. Краще всього підійде місце в
лісі, ідентичному по складу тому, де знаходився наш попередній
мурашник. Обов’язкова умова – відстань від материнського гнізда
має бути не менше кілометра. Інакше наші здорові мурашки
просто повернуться у вмираючий мурашник, і їх уже ніщо не
врятує. Сусідство з іншими гніздами, навіть якщо вони не уражені
ломехузами, теж небажано: їхні мешканці, швидше за все,
поставляться до чужинців вороже і мурашник, що зароджується,
розграбують. Є деякі види лісових мурашок-рабовласників, які
захоплюють личинки з інших гнізд і потім вирощують собі з них рабів.
Нарешті ми знайшли ідеальне місце – в ялиннику, поряд з
невеликим гнилим пнем. Акуратно висипаємо вміст відра, і мурашки
вмить починають улаштовуватися на новому місці. Цариця і гніздові
мурашки риють в землі нори, інші особини укладають в них личинки і
яйця, треті збирають висипаний з гнізда гніздовий матеріал, четверті,
– починають патрулювати місцевість. Земля, що добувається при
будівництві нір, тут же йде на зведення валу довкола майбутнього
гнізда – ця схожість з людськими містами властива всім
поселенням
рудих
лісових мурашок. Аби
прискорити будівництво,
можна накидати довкола
окружного валу листя,
гілочок, тирси – мурашки
їх тут же підхоплюють і
вживають у справу.
У порівнянні з тим,
як це відбувається в
природі, наш мурашник
будується в складніших
умовах. Зазвичай сім’я,
утворюючи нове гніздо,
не пориває зв’язку з
материнським гніздом і
довгий час отримує звідти
допомогу і підтримку. Проте навіть в умовах повної ізоляції наш
мурашник відроджується і вже на третій день отримує звичні
контури. Ще через 3 дні купол зростає до 15 сантиметрів, а через
тиждень наш мурашник вже нічим не відрізняється від колишнього.
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А як справи у нашого першого мурашника, враженого ломехузою?
Через два тижні на його місці ми виявили горбок, який вже
почав заростати травою. Мурашок тут більше немає, гніздовий
матеріал перебирати нікому, купол перестав провітрюватися і почав
гнити.
А на новому місці купол виріс ще на 5 сантиметрів. Цьому гнізду
більше не страшні жуки-"драгдилери". Наукою про мурашок –
мірмекологією – давно встановлено цікавий факт: очищений від
ломехуз мурашник має імунітет проти їх наркотичної
речовини. Чому – вчені не знають, але це так.
Додамо від себе, що вироблення мурашником імунітету до
наркотиків і, як наслідок, здобуття невразливості щодо паразитичної
ломехузи можна пояснити ефектом колективного навчання. Адже
мурашник – це соборна істота, надорганізм. Він має своє
інформаційне поле, свою психіку – «душу мурашника». Після того,
як мурашник пережив досвід "клінічної смерті", в його
колективній пам’яті надійно закарбувалося знання про
прихованого ворога і його отруту. Це той випадок, коли
подолання спільнотою гострої і смертельно небезпечної кризи
піднімає цю спільноту на вищий рівень розвитку і відкриває для неї
нові еволюційні перспективи.
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