Огляд неофіційної інформації, настроїв і громадської думки
Головний редактор:
Видавець:
Адреса редакції:
Телефон:
Електронна пошта:

Ігор Каганець
Ігор Ковальчук
04108, Київ, а/с 23
(044) 460-30-21, (096) 451-55-15
sensar@meta.ua
sensar7@gmail.com

Випуск 10 – 2011
Настанови для Дітей блискавки ......................................................2
Слово – найпотужніший засіб керування реальністю...................4
Прискорення подій, левітація і телепортація .................................5
Абсолютна захищеність у Просторі волі .........................................8
Діти у Царстві божому ....................................................................12
Оновлюйся! Організовуйся! Озброюйся!......................................14
Модель «Галілея» : програма-інсталятор Золотої доби..............20
Три поверхи Переходу: соціальний, національний, магічний ....38
Цей та попередні випуски «Народного Оглядача» можна придбати в
Києві:


на книжковому ринку «Петрівка»:
ряд 46, місце 7, «Книгоноша», тел. 067 8952208.



безпосередньо у видавництві «Геопринт»:
вул. Велика Васильківська, 69 (поблизу станції метро
«Олімпійська», вийти з метро зі сторони товариства «Знання»
і пройти 200 м в напрямку від центру, тел. 5028062, 5028061,
5028060). Вартість комплекту з 10 шт. – 50 грн.

Для замовлення поштою комплекту з 10 або
примірників – звертайтеся до редакції:
sensar@meta.ua, тел. (096) 451-55-15, (044) 460-30-21.

більше

© Журнал нової еліти ПЕРЕХІД-IV, 1999-2011. ISSN 1609-946X.
Наклад 500 прим. Видрукувано підприємством «ГЕОПРИНТ»,
Київ, вул. Велика Васильківська, 69, тел.: 5028060
kim@geoprint.com.ua

2

НАСТАНОВИ ДЛЯ ДІТЕЙ
БЛИСКАВКИ
Вартість мистецького твору визначається його насиченістю світлом,
тобто цікавою, позитивною, істинною, життєтворчою інформацією.
Для цього твір повинен поєднувати захоплюючі події, корисні знання і
реалістичні настанови на майбутнє. І справді, зазвичай витвори
мистецтва містять опис пригод, частина з них є наукою, а окремі
елементи мають потенціал практичної реалізації.
Найбільша концентрація світла досягається тоді, коли
ВСІ події несуть навчальний заряд і всі разом є цілісною
моделлю для наслідування. Саме таким твором є Добра Новина,
або Блага Вість (Євангеліє), на що вказує сама назва. Сила цього
твору незмірно зростає завдяки тому, що в ньому описуються не
вигадані, а реальні історичні події, що відбулися переважно на
території Галілеї з лютого місяця 30 року до кінця березня 31
року. Всі ці події відразу ж захоплюють увагу читача, несуть
науково-освітній заряд і є пророчими настановами для практичної
реалізації. Що ж це за настанови? Розглянемо найважливіші з них.

ІНІЦІАЦІЯ: ХРЕЩЕННЯ ВОДОЮ І СВЯТИМ ДУХОМ
Ініціація (від лат. initiare – «починати») – це стрибок на вищий рівень
розвитку і започаткування на ньому нового життя, часто з набуттям
нового соціального статусу. Ініціація досягається завдяки певному
духовному імпульсу, що оформлюється і закріплюється відповідним
ритуалом.
Добра Новина починається з опису ініціації і завершується
описом ініціації. Спочатку розповідається про ініціацію Ісуса за
допомогою обряду омивання водою в Йордані, здійснену Іваном
Предтечею. «Він проповідував, кажучи: Слідом за мною йде
сильніший від мене, якому я недостойний, нахилившись, розв’язати
ремінця його сандалів. Я вас омивав водою, а Він омиватиме духом
Святим» (Марко 1.7–8). На час цього обряду Ісус уже перебував у
Просторі волі – у Царстві божому. Іван це бачив і розумів, що
виконання обряду омивання є формальністю, проте Ісус наполіг на
його важливості: «Тоді Ісус прибув із Галілеї на Йордан до Івана, щоб
омитися від нього, але Іван противився Йому, кажучи: Мені треба
омитися в Тебе, а Ти приходиш до мене? Ісус у відповідь сказав до
нього: Лиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду. І
він допускає Його» (Матвій 3.13–15).
Приблизно посередині тексту Доброї Новини розповідається
про ініціацію Ісусом своїх учнів у Просторі пригод (Іван 3.22) –
на тому ж самому місці (в Переї біля Витавари) з використанням того
ж самого обряду омивання водою в Йордані.

У кінці Євангелія розповідається про ініціацію учнів у
Просторі волі за допомогою ритуалу сповнення Святим духом:
«Як же звечоріло і двері були зачинені там, де були учні, прийшов
Ісус і став посередині. І зраділи учні, побачивши Господа. І каже їм
Ісус: Як Мене послав Отець, так Я посилаю вас. Сказавши це, дихнув
на них і каже їм: Прийміть духа Святого» (Іван 20.19–23). Це й було
«омивання духом Святим», що його пророкував Іван на самому
початку Доброї Новини.
Ця євангельська настанова наголошує на важливості
ініціацій і вказує на послідовність підняття людей у простір
Царства божого: 1) спочатку людина сама повинна піднятися у
Простір волі, 2) потім вона знаходить послідовників у Просторі
боротьби і піднімає їх у Простір пригод, 3) після цього допомагає їм
наповнитися Святим духом (істинними знаннями, радісними емоціями,
життєстверджуючою інформацією) і піднятися у Простір волі.
Вихід у новий простір буття – це завжди ініціація.
Прикладом ініціації можна вважати перші кроки дитини, перші слова,
перше плавання у воді, перший статевий досвід, перший бій. Ініціація
складається з трьох частин: 1) підготовка, 2) перехід на вищий
рівень, 3) закріплення на цьому рівні.
Для зовнішньої допомоги у здійсненні ініціації використовуються певні усталені і перевірені практикою процедури – обряди
(ритуали). Вони застосовуються як для поштовху до освоєння нового
досвіду на вищому рівні буття, так і для закріплення людини на цьому
рівні. Сам же акт переходу людина здійснює виключно власною волею.
Здійснення Ісусом прихованого походу (з елементами ризику і
пригод) з учнями через ворожу Іудею і навчання їх у закритому
таборі на дикій природі – це технологія поштовху вгору. Натомість
обряди омивання Ісуса в Йордані, згодом омивання в ньому учнів і,
нарешті, обряд сповнення Святим духом на горі в Галілеї – це
ритуальні технології закріплення на відповідному рівні буття.

ОНОВЛЕННЯ ЧЕРЕЗ ПРОПОВІДЬ І ВИГНАННЯ БІСІВ
Вихід у Простір волі вимагає духовного, психічного і фізичного
оновлення. Для цього Ісус застосовував проповідь і зцілення від
хвороб. Зцілення досягається передусім звільненням людини від
негативної інформації. Кожна хвороба пов’язана зі специфічним
інформаційним згустком. В Євангелії його позначають терміном
«злий дух», а очищення від нього ще називають «вигнанням бісів».
Звільнення від певного «злого духа» автоматично приводить до звільнення плоті від пов’язаної з ним недуги: «По тому Ісус проходив
через міста та села, проповідуючи й звіщаючи Добру Новину про
Царство Боже. З ним були дванадцять і деякі жінки, що були
оздоровлені ним від злих духів і недуг: Марія, звана Магдалина, з
якої вийшло сім бісів, Іванна, жінка Хузи, Іродового управителя,
Сусанна та багато інших, що їм помагали зо своїх маєтків» (Лука 8.1–3).
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При цьому Ісус заохочував людей здійснювати оновлення
свідомо, за власним бажанням і власними силами: «Ісус,
обернувшись, побачив її і каже: Дерзай, дочко! Віра твоя спасла тебе.
І видужала жінка тієї ж години» (Матвій 9.22). «Ісус, звернувшись до
нього, каже: Що хочеш, щоб Я зробив тобі? Сліпий Йому каже: Учителю
мій — щоб я прозрів! Сказав Ісус до нього: Іди, віра твоя спасла тебе. І
негайно прозрів той, і пішов дорогою за Ним» (Марко 10.46–52).
Якщо ж воля людини була занадто ослаблена, свідомість
затемнена, а психіка одержима злими духами, Ісус зцілював людину
власною силою без її згоди, як це було у випадку з Гергесинським
біснуватим (Марко 5.1–20).
Хвороба – це найчастіше результат неправильного світогляду
людини, який породжує хибні думки і помилкові вчинки. По-суті,
хвороби та інші життєві проблеми є індикаторами неправильного
мислення. Тому для недопущення нових проблем треба не тільки
очищати психіку, а й формувати істинний світогляд. Тому Святий дух –
це не тільки Утішитель, що несе радість життя: це ще й Дух істини.
Отже, Євангеліє дає нам настанову активно поширювати навколо Добру Новину про Царство боже, відкривати
людям істинний світогляд, навчати їх методам самозцілення, а
при потребі – самостійно звільняти їх від злих духів, тобто
згустків інформаційного бруду, наповнюючи їхні душі Світлом.

СЛОВО – НАЙПОТУЖНІШИЙ ЗАСІБ
КЕРУВАННЯ РЕАЛЬНІСТЮ
«Як же настав вечір, по заході сонця, почали приносити до Нього усіх
недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима. І на
кожного з них Він клав руки й оздоровляв їх СЛОВОМ. І оздоровив
усіх недужих на різні хвороби, і бісів багато вигнав» (Матвій 8.16,
Марко 1.32–33, Лука 4.40). Людська думка – це головний інструмент
впливу на навколишню реальність. Оформлена, а тому стійка і
захищена думка, називається словом.
Хоча ми переважно думаємо словами, промовлене слово має
більшу силу, ніж думка: «Аж ось зірвалася на морі така велика буря,
що хвилі заливали човен, і учні були в небезпеці. А Він був на кормі і
спав на подушці. Ті кинулись до Нього, збудили Його й кажуть: Рятуй,
Господи, ми погибаємо! Чи байдуже тобі, що гинемо? А Він до них
каже: Чого ви полохливі, маловіри? Тоді погрозив вітрові й
розбурханим хвилям, і сказав до моря: Замовкни! Ущухни! І затих
вітер, і ущухли хвилі, і настала велика тиша» (Матвій 8.24–26, Марко
4.37–39, Лука 8.23–24).
Це був приклад того, що слово може керувати стихіями вітру і
води. А ось приклад керування стихією вогню: «І вислав
посланців перед собою; пішли вони й увійшли в якесь самарянське

село щоб Йому приготувати місце. Та самаряни Його не пустили, бо
сприйняли Його за прочанина до Єрусалима. Побачивши те, 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». Як бачимо, йдучи до Єрусалима, апостоли Яків та Іван
уже
вміли
застосовувати
слово
в
якості
«вогнемета». Можливо, саме через цю здатність
вони отримали від Ісуса прізвисько Военергес, що
значить «Діти блискавки».
Знак "Воанергес" (Діти блискавки) 
символ апостолів Якова й Івана Заведеїв,
найталановитіших учнів Ісуса Хреста.
Тому треба цінувати мову як божественний дар, плекати її чистоту й
милозвучність, уникати пустослів’я і словесного бруду: «Ви чули теж,
що було сказано стародавнім: не клянись неправдиво і виконуй твої
клятви Господові. А я кажу вам не клястися зовсім. Хай буде ваше
слово: так — так; ні — ні. А що більше цього, те від лихого» (Матвій
5.33–34). «За кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь
судного дня за нього. Бо за словами твоїми будеш засуджений»
(Матвій 12.36–37).
У такий спосіб Добра Новина дає нам настанову плекати чисту
точну мову і застосовувати її для вдосконалення психічного і
фізичного простору – як всередині себе, так і назовні. Тут діє
фундаментальний метафізичний принцип: «що всередині, те й
назовні». Це відкриває додаткові можливості.

ПРИСКОРЕННЯ ПОДІЙ, ЛЕВІТАЦІЯ
І ТЕЛЕПОРТАЦІЯ
Річ у тім, що чим чистіший простір, тим менший опір він чинить будьяким діям. Очищуючи свій внутрішній простір – духовно, психічно,
фізично – людина одночасно формує зовнішній простір, сприятливий
для розгортання будь-яких подій. Оскільки в такому просторі події
відбуваються швидше, то із-зовні виникає враження, що людина все
робить неймовірно легко і швидко. Проте особливо вражаючими у
Просторі волі є ефекти телепортації і сповільнення внутрішнього часу
або, що те ж саме, прискорення внутрішніх подій.
Про телепортацію Добра Новина згадує в оповіданні
про ходіння по воді. Наведемо його повністю:
«І коли відпустив народ, пішов на гору молитись на самоті. Як
звечоріло, Він був там сам один. Учні ж Його зійшли до моря і,
ввійшовши в човен, попливли на той бік моря, до Капернаума. Човен
уже був серед моря, і його кидали хвилі. Вже була четверта сторожа
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ночі, а пропливли всього яких двадцять п’ять чи тридцять стадій, бо
дув сильний супротивний вітер. Коли ж побачив Ісус, як вони
втомилися, веслуючи, пішов до них по морю, і хотів минути їх.
Бачать учні — Ісус іде до них по морю й наближається до човна.
Побачивши це, вони були шоковані. То привид! — вигукнули. Та Ісус
тієї ж миті мовив до них: Сміливіше — це Я. Тоді Петро озвавсь до
Нього й каже: Господи, коли це Ти, вели
мені прийти по воді до Тебе! Іди! — сказав
Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по
воді і прийшов до Ісуса; але, побачивши,
що вітер сильний, злякався, почав
потопати і скрикнув: Господи, рятуй мене!
Ісус зараз же простягнув руку, вхопив
його і мовив до нього: Маловіре, в чому
засумнівався? І хотіли Його взяти у
човен, але човен зараз же причалив
до землі, до якої прямували. І як
увійшли до човна, вітер ущух. І дуже від
надмірного в самих собі дивувались»
(Матвій 14.22–32, Марко 6.45–51, Іван
6.14–21).
Ходіння по воді – це демонстрація
левітації,
тобто
зменшення
ваги.
У
наведеному вище епізоді Ісус навчає
апостолів цьому навику. Подія відбулася
глибокої ночі – з третьої до шостої години
(«четверта сторожа»), коли найсильніше хочеться спати. Ісус
дочекався, коли учні були надзвичайно втомлені, адже майже всю ніч
веслували проти вітру. Це було потрібно для зменшення контролю
свідомості, яка говорить: «Це неможливо!» Завдяки ослабленню
цього стереотипу свідомості Петро й пішов по воді, а коли почав
раціонально міркувати, що він робить серед хвиль, то злякався і
«провалився вниз». Страх робить людину слабкою і тягне
донизу, у простір негативних подій.
Натомість радість піднімає людину догори. Можна собі уявити,
як зраділи апостоли, коли побачили Ісуса з Петром, що поверталися
до човна, йдучи по воді. Ця хвиля ейфорії виштовхнула їх вгору – у
Простір волі, який є простором чудес. Тому «човен зараз же причалив
до землі, до якої прямували». У Просторі волі відбуваються тільки
позитивні події, тому тут же «вітер ущух».
Під час телепортації людина миттєво опиняється в іншому
місці й суб’єктивно це так і сприймає: я тільки що був там, а тепер
вже тут. Саме це й відбулося під час описаної події. Скоріше всього,
що це була спонтанна, «незапланована» телепортація: учні всю ніч
дуже прагнули найскоріше дістатися берега, тож як тільки вони від

радості «вистрибнули» у Простір волі, так відразу ж і
опинилися в бажаному місці.
По-іншому
виглядає
переміщення
у
просторі
при
«уповільненні внутрішнього часу» або, що те ж саме, «прискоренні
внутрішніх подій». Тоді людині здається, що її життя відбувається у
звичайному темпі або навіть уповільнюється – як у сповільненому
відео, натомість для зовнішніх спостерігачів людина все робить
швидко і навіть миттєво. Саме на цьому основувалася могутність
козаків-характерників, які могли сповільнювати внутрішній час, що
було елементом бойового екстазу. У цьому стані для характерника
не мала значення чисельність супротивника: він проходив
через ворожі лави як газонокосилка. Ця ситуація показана у
китайському фільмі «Герой» (2002) в епізоді, коли два бійця –
чоловік і жінка – беруть штурмом царський палац, захищений
тисячами воїнів. Цікаво, що для досягнення найвищої бойової
майстерності вони вивчали мистецтво каліграфії.
Після свого воскресіння Ісус перебував у вищому просторі
подій в порівнянні з учнями, тому діяв ефективніше, зокрема, значно
швидше долав відстані. На цю особливість Простору волі Він
спеціально хотів звернути увагу своїх учнів. Згадайте цей момент
Таємної вечері: «Тоді Ісус сказав їм: Після мого воскресіння Я
випереджу вас у Галілеї» (Матвій 26.32). Відразу ж після
воскресіння, коли жінки-галілеянки прийшли до вже порожньої
гробниці, їм явився ангел і сказав: «Біжіть хутко, скажіть Його
учням, що Він воскрес із мертвих. Он Він вас випередить у Галілеї,
там ви Його побачите, як Він сказав вам. І вони поспішно лишили
гробницю з великою радістю і побігли сповістити Його учнів» (Матвій
28.7–8). «Та ви йдіть, скажіть Його учням, що Він випередить вас у
Галілеї: там Його побачите, як Він сказав вам. І вони, вийшовши,
побігли геть від гробу» (Марко 16.7–8).
Сенс цього уроку полягав у тому, щоб учні щодуху бігли до
Галілеї, але Ісус все одно випередить їх там, навіть якщо вийде
пізніше за них. Для того, щоб зафіксувати факт своєї затримки, він
спеціально з’явився двом учням, які не поспішаючи поверталися з
Єрусалима до Галілеї:
«Аж ось того самого дня двоє з них ішли в містечко, що
звалось Емаус, сто шістдесят стадій від Єрусалима, і розмовляли між
собою про те, що сталось. Як вони розмовляли та сперечалися між
собою, Ісус наблизився й ішов разом з ними, але очі їм заступило, і
вони Його не пізнали. Коли вони наблизилися до містечка, куди
йшли, Ісус удав, що хоче простувати далі. Вони ж наполягали,
кажучи: Зостанься з нами, бо вже вечоріє і день уже похилився. Він
увійшов, щоб зостатись. І от як Він був за столом з ними, взяв хліб,
благословив і, розламавши його, дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і
вони Його пізнали. Та Він зник від них. І казали вони один до одного:
Чи не палало наше серце в нас у грудях, коли Він промовляв до нас у
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дорозі. І негайно вони рушили, і найшли зібраних одинадцятьох і тих,
що були з ними. І вони розповіли те, що сталося в дорозі і як вони
Його пізнали при ламанні хліба» (Лука 24.13–35).
Коли ж ці двоє учнів увійшли до приміщення, де зібралися
решта учнів, і зачинили за собою двері, перед ними з’явився Ісус:
«Як же звечоріло і двері були зачинені там, де були учні, прийшов
Ісус і став посередині. І зраділи учні, побачивши Господа» (Іван
20.19). Скоріше всього, що Ісус опинився на місці раніше за всіх,
тому то й випередив їх – згідно зі своєю обіцянкою.
Інше питання: як це йому вдалося? Або він просто швидше
прийшов завдяки внутрішньому прискоренню подій, властивому для
Простору волі, або завдяки телепортації – тим більше, що під час
зустрічі з двома учнями він «зник». Якщо це була телепортація, то
вже не спонтанна, як в оповіданні про ходіння по воді, а точно
керована.
Цікаво, що Церква зберегла чимало оповідань про святих
первинного хрестиянства, які могли ходити по воді й літати повітрям
(здійснювати левітацію), миттєво переміщуватися в просторі й неначе
«одночасно» перебувати в різних містах. Згодом ці оповідання набули
казкових обрисів, проте в їх основі були реальні феномени.
Наявність достатньо великої кількості святих, що володіли
навиком
левітації
та
телепортації,
дозволяє
пояснити
неймовірний пасіонарний вибух первинного, арійського
хрестиянства та його стрімке поширення на весь світ.
Про зв’язок між Простором волі і сповільненням внутрішнього
часу, коли встигаєш зробити неймовірну кількість роботи, було відомо
дуже давно. Так, згідно з українською магічною традицією, найбільшу
захисну силу має сорочка, що виткана, зшита і вишита за одну ніч.
Річ у тім, що так швидко виготовити сорочку можна тільки у
стані сповільненого часу, а для цього жінка повинна бути в
Царстві божому (у Просторі волі), отже сама повинна
перебувати у стані святості. Відповідно, створена її руками сорочка
несе на собі інформаційно-енергетичний відбиток Царства божого.
Така сорочка автоматично ставала захисним оберегом тому, що
Царство боже є простором цілковитої захищеності, в якому
принципово неможливі негативні події. Одягаючи таку сорочку,
людина неначе одягала на себе простір Царства божого.

АБСОЛЮТНА ЗАХИЩЕНІСТЬ У
ПРОСТОРІ ВОЛІ
У кожному з чотирьох просторів буття відбуваються події відповідної
якості – від дуже поганих і руйнівних до позитивних і творчих.
Особливість Простору волі, який у Добрій Новині позначається
терміном «Царство боже», полягає в тому, що тут відбуваються

виключно позитивні події (див.: «Здоров’я людини і простори буття»,
НО-9). Відповідно, цей простір є зоною повної безпеки.
Все починається з внутрішньої безпеки – досягнення «веселія
духу» (як казав Григорій Сковорода), ясного мислення і міцного
здоров’я. Позитивні думки притягують позитивні події (див.:
«Пошукова система Всесвіт», НО-8), тому навколо людини
формується дедалі об’ємніший «кокон безпеки». В результаті
спрацьовує фундаментальний метафізичний принцип: «Що всередині,
те й назовні». Царство боже, що розквітає в душі людини, починає
поширюватися і гармонізувати навколишній простір.
Добра Новина починається з констатації того, що Ісус уже
перебуває у просторі Царства божого: Він сповнений Святого духа, у
стані повної безпеки (його не чіпають хижаки), йому служать ангели
– носії істинної інформації. Протягом всього Євангелія з Ісусом
відбуваються тільки позитивні події, Йому ніщо не загрожує.
Після того, як іудейський Синедріон (різновид місцевого
«парламенту») ухвалив рішення вбити Ісуса (Іван 11.45–54), Він
перестав ходити по Іудеї – але тільки тому, що з ним були учні, які
перебували у Просторі пригод. Схоже, Ісус вважав такі «іудейські
пригоди» передчасними для навчання своїх учнів.
Справжні «начальні пригоди» почалися пізніше – коли Ісус з
учнями прийшов у Єрусалим. Головний навчальний момент
полягав у демонстрації повної невразливості дітей Божих і їх
спроможності за будь-яких обставин перемагати дітей
диявола.
Перша демонстрація сили і невразливості при перебуванні в
Царстві божому відбулася у вівторок зранку 20 березня 31 року:
«Знову приходять вони в Єрусалим, і, ввійшовши у храм, Ісус
знайшов там продавців волів, овець і голубів; сиділи там і міняйли. І,
зробивши бич із мотуззя, вигнав із храму всіх, що продавали й
купували в храмі, і овець, і волів; перекинув столи міняйлів і гроші
їхні розсипав, і перекинув ослони тих, що продавали голубів, і не
дозволив, щоб хто переносив що через храм. Навчав Він їх і казав їм:
Хіба не написано: «Дім Мій домом молитви назветься для всіх
народів»? А ви з нього зробили печеру розбійників!» (Матвій 21.12–
17, Марко 11.15–19, Лука 19.45–48, Іван 2.14–18).
Цей епізод настільки важливий, що описаний у всіх чотирьох
Євангеліях. Уявіть собі, що хтось заходить в Києво-Печерську
Лавру і розганяє всю цю московську «братію», а вона тільки
остовпіло дивиться і не знає, що робити. Подібне було в
єрусалимському храмі. Вражені акціонери храму (фарисеї і садукеї)
спромоглися тільки обережно запитати, на якій законній підставі їх
так фундаментально принизили (Іван 2.18).
Наступного дня в тому ж храмі «деякі хотіли Його схопити, та
ніхто не наклав рук на Нього. Вернулись слуги до первосвящеників та
фарисеїв, і ті їх питають: Чому ви його не привели? Слуги відповіли:
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Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить» (Іван 7.45–
46). Іншими словами: акціонери храму послали своїх вишибалмордоворотів, але ті повернулися ні з чим. Скоріше всього, охоронці
самі не зрозуміли, що відбулося. «Ніколи чоловік не говорив так,
як цей чоловік говорить» – це недолуга і непереконлива спроба
виправдання, адже силовики (місцевий іудейський «Беркут») йшли
до храму не для спасіння душі через слухання проповідей, а для
насильного захоплення Ісуса.
З Ісусових учнів найближче до стану Царства божого
наблизились апостоли Яків та Іван Заведеї, яким Ісус дав ім’я
Воанергес, що значить «Діти блискавки». Так, апостол Іван
невимушено увійшов до садиби первосвященика, яка пильно
охоронялася, адже там було ув’язнено Ісуса. В самій же садибі на
Івана ніхто не звертав увагу, наче він був невидимим (Іван 18.15–
16). Так само Іван спокійно знаходився біля тавра, на якому було
розіп’ято Ісуса (Іван 19.26), хоча це було смертельно небезпечно для
чоловіків-галілеян, тому вони спостерігали за подіями здалеку і
непомітно.
Найвищим проявом демонстрації невразливості стали
смерть і воскресіння Ісуса Хреста. Після цього учасники
заснованого Ним Руху за Царство боже були абсолютно переконані в
існуванні земного Простору волі (Царства божого) і його
можливостях. Після воскресіння вони світоглядно змінилися, стали
іншими людьми. Тому-то наступна зустріч у Галілеї відбулася в
Царстві божому, адже всі її учасники внутрішньо перебували у
Просторі волі.
Як ми вже говорили, всі події Доброї Новини є водночас і
наукою, і настановами для практичного застосування, в тому числі
пророцтвами. Науковий сенс розглянутих епізодів полягає в тому, що
повністю захищеною людина може перебувати тільки у
повністю захищеному просторі. Пророцтво ж полягає в тому, що
для гарантованого досягнення індивідуальної, колективної чи
національної безпеки новій Громаді треба піднятися у Простір волі, а
це досягається освяченням себе і навколишнього простору.
Схоже на те, що ця істина була добре відома запорозьким
козакам. Вони діяли як військово-чернечий орден. Їхня небачена ефективність досягалась ретельним плеканням у собі
стану Царства божого згідно з євангельськими настановами.
Важливу роль відігравав характер харчування – це була їжа, властива для монахів: каші, овочі, фрукти, молокопродукти, яйця, риба.
Вони розуміли, що для досягнення внутрішньої «легкості» потрібна
«легка» їжа. Звідси прислів’я «Хліб та вода – то козацька їда».
Найбільш ризикованими були морські походи, тому тут
приділялася найбільша увага духовному і психічному стану козаків.
Свої кораблі козаки розглядали як плавучий храм, перебувати в
якому могли тільки безгрішні люди. Якщо бойова команда перебувала

у стані Царства божого, то походи здійснювалися надзвичайно
успішно, адже в Просторі волі козакам сприяли всі земні і небесні
сили. Тому жодна нечиста людина не мала права заходити на
бойове судно.
Проте практика не завжди відповідала теорії. Бували випадки,
коли вітер, хвилі, хмари та інші обставини починали діяти всупереч
козацьким задумам. Це означало, що мореплавці «випали» з
Простору волі й опустилися у Простір боротьби. Тоді відразу ж
починали шукати винуватця, який, будучи обтяженим якимись
гріхами, потягнув униз все товариство. Відомі випадки, коли заради
порятунку бойового товариства грішники самі признавалися і
добровільно вистрибували в бурхливі хвилі, йдучи на вірну
смерть. А бувало, що грішника виявляли під час внутрішнього
розслідування і насильно викидали у хвилі як небезпечний баласт.
Подібна ситуація показана у фільмі «Володар морів» (2003).
Коли корабель потрапив у небезпечний штиль, команда почала
шукати причину невдач. Погляди звернулися на одного моряка, якого
раніше супроводжували невдачі, він був невпевнений у собі, в нього
не було внутрішньої радості й бадьорості. Він сам відчув і зрозумів,
що є причиною невдач, тому вночі взяв у руки ядро, вистрибнув за
борт і втопився. Після цього капітан зранку зібрав команду і попросив
усіх, хто погано думав про цього моряка або висловлював йому
неповагу, пробачити його, адже він пожертвував собою заради
загального порятунку. Як тільки всі це зробили, тобто відпустили
з миром його душу, тут же з’явився вітер і корабель був
врятований.
Сенс у тому, що цей моряк був обтяжений важкими думками
та емоціями, тож тягнув команду у Простір страждань. Для того, щоб
розірвати з ним обтяжуючий зв’язок, команді треба було полюбити
його божественною любов’ю (агапе). У давнину така любов
позначалася словом «милість», звідки слово «милосердя» (любляче
серце, дух божественної любові) – див.: «Пророцтво про Третій
Гетьманат» - http://sd.org.ua/news.php?id=18148.
Задля плекання святості запорожці вважали себе дітьми
Божими і прагнули до стану дитячої чистоти, щирості,
невибагливості й безгрішності. Це відбилося у прислів’ях і
художніх творах: «Козаки, як діти: хоч багато – поїдять, хоч трохи –
наїдяться», «Тоді козаки, як діти, не гаразд починали: По дві штуки
гармат набивали, Тую галеру із грізної гармати привітали» (Дума про
Самійла Кішку), «Тоді козаки, як діти, добре дбали» (Дума про Івася
Коновченка), «А козаки як діти: чують серцем справедливу людину»
(Зінаїда Тулуб. Людолови), «Молились щиро козаки, Як діти,
щиро; не журились» (Тарас Шевченко. Гайдамаки), «Тогді-то вони
стали у раді, Як малії діти, Од своїх рук листи писали, По городах по
полкових, по сотенних розсилали» (Дума про смерть Богдана
Хмельницького).
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Таке часте порівняння з дітьми не було випадковістю чи
красивим художнім образом, а мало глибокий метафізичний і
практичний сенс. Особлива увага до дітей, характерна для Доброї
Новини і Козацької традиції, пов’язана з тим, що переважна більшість
дітей народжується у Просторі волі, тобто в Царстві божому.

ДІТИ У ЦАРСТВІ БОЖОМУ
– Хіба у запорожців чисті душі? Вони ж тільки п’яниці
та розбійники?
– Говори. Немає душі чистішої, ніж у цих гаспидських
синів. Вони живуть по Писанію, не водяться з жінками,
б’ються з бусурманами і захищають віру православну
(з кінофільму «Пропала грамота», 1972).
Ефективність
козацтва
як
військово-чернечого
ордену
забезпечувалась перебуванням у стані Царства божого. Для
входження до цього гармонійного і захищеного простору подій треба
володіти чистотою, легкістю, щирістю, простотою, які найбільше
властиві саме дітям. Козаки це знали, тому й намагалися наслідувати
дітей у згаданих якостях.
Про те, що діти перебувають у Просторі волі, прямо сказано в
Добрій Новині: «Істинно кажу вам: якщо ви не навернетеся і не
станете, як діти, не ввійдете в Царство Боже» (Матвій 18.3), «Тоді
привели до Нього малих дітей, щоб Він, поклавши на них руки,
помолився. Учні ж докоряли їм. Бачачи те, Ісус сказав їм: Пустіть
дітей! Не бороніть їм приходити до Мене, бо таких Царство Боже.
Істинно кажу вам: хто Царства Божого не прийме, як дитина, той
не ввійде до нього. І обнявши їх, поклав на них руки і благословив
їх, і пішов звідти». (Матвій 19.13–15, Марко 10.13–16, Лука 18.15–17).
Царство боже – це простір радості, здоров’я і безпеки.
Спостереження за дітьми, особливо немовлятами, підтверджує
їхнє початкове перебування саме в цьому просторі подій.
Винятком можуть бути тільки діти з генетичними відхиленнями, а
також ті, які зазнали отруєння тютюном і алкоголем під час вагітності,
родових травм або яким було зроблено щеплення. Якщо ж діти
перебувають у природному стані, то для них властиві найважливіші
ознаки Царства божого.
По-перше, малі діти майже весь час перебувають у стані
оптимізму і внутрішньої радості, вони не знають страху (страх і
тривога несумісні з перебуванням у Просторі волі).
По-друге, у немовлят фундаментальне здоров’я і
неймовірно потужний імунітет. Цей факт використовують у
традиційних культурах для пробудження захисних сил організму, для
чого новонароджених занурюють у крижану воду (як це раніше
робили українці), кладуть у сніг або натирають сіллю.

По-третє, вони захищені від негативних подій. Відомо
багато випадків, коли людських дітей, особливо немовлят, не
чіпають хижаки (хоча дітей тварин тут же з’їдають), вони дивним
чином залишаються неушкодженими при падінні з великої висоти
(наприклад, з п’ятого, дев’ятого чи навіть тринадцятого поверху).
Цікаво спостерігати, як немовля «знущається» з кота чи собаки
(смикає за вуса, тягне за носа або вуха...), а ті, наче заворожені, все
терпеливо зносять.
Чому дорослі, передусім вже старі люди, так люблять
гратися з маленькими дітьми, особливо з немовлятами? Тому
що вони заряджаються від них чистою, сонячною, радісною енергією
Царства божого, яка несе їм оздоровлення і омолодження.
Чому жінки омолоджуються і розквітають після
народження дітей? Тому що вони дев’ять місяців виношують в
собі Царство боже, потім народжують його і постійно з ним
спілкуються.
Чим більше у спільноті дітей, тим вона щасливіша, бо діти
постійно заряджають її сонячною енергією.
Кожна людина в дитинстві перебуває в Царстві божому,
проте не усвідомлює цього. Нинішні реалії Залізної доби швидко
висмикують її вниз – у Простори боротьби і страждань. Сенс релігії
(від «ре»-«лига» – «відновлення зв’язку) полягає в тому, щоб
допомогти людині повернутися у Простір волі, але тепер зробити це
свідомо й цілеспрямовано.
Діти – це не тільки майбутнє нашого роду. Діти задають нам
орієнтир для входження у Царство боже. Тому треба оберігати це
маленьке Світло, створювати йому умови для зростання і розширення.
Ісус Хрестос перебував у стані Царства божого, тому саме
маленькі
діти
були
для
нього
найближчими, адже перебували з ним в
одному просторі подій. Тому то він
сказав: «Хто прийме одне з таких дитят у
моє ім’я, той Мене приймає» (Матвій 18.5,
Марко 9.37) – бо приймає світло Царства
божого. Натомість «А хто спокусить одного
з тих малих, що вірують, такому було б
ліпше, якби млинове жорно повішено було
йому на шию і він був утоплений у глибині
моря. Горе світові від спокус. Воно й
треба, щоб прийшли спокуси, однак горе
тій людині, через яку спокуси приходять!
Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не
гордували: кажу бо вам, що ангели їхні на
небі повсякчас бачать обличчя мого
Батька небесного» (Матвій 18.6–10).
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Це пророцтво, настанова, наказ дбати про ці світочі Царства
божого, оберігати їх і захищати. А захищати є від кого. Діти
диявола, перебуваючи у Просторі
боротьби, прагнуть
паразитувати на дітях Божих, але не можуть цього робити, адже
діти Божі перебувають у Царстві божому. Тому ці соціальні паразити
докладають неймовірних зусиль для того, щоб «висмикнути» їх з
Простору волі і опустити до свого рівня.
Найдієвіший сатанинський засіб – вакцинація. Ви тільки
подумайте: новонародженій дитині протягом 24 годин вколюють
вакцину від гепатиту Б, тобто від хвороби, яка передається тільки
через кров, тому вражає лише сексуальних розпусників, ін’єкційних
наркоманів, гомосексуалістів і жертв переливання крові. І ці «істоти в
білих халатах» ще називають себе лікарями.
Запитання: чому ви так поспішаєте ввести в чисту дитячу кров
цю отруйну суміш ртуті, формальдегіду, тваринних вірусів і
абортивного матеріалу – залишків убитих ненароджених дітей?
Відповідь: щоб у дитини не залишилося найменшої згадки про
Царство боже, щоб вона з перших годин свого життя була рабом
диявольської «матриці» і надалі, до самої смерті надійно
підживлювала її своїми стражданнями і грошима.
Настанова Доброї Новини однозначна: «Хто спокусить одного
з тих малих, що вірують, такому було б ліпше, якби млинове
жорно повішено було йому на шию і він був утоплений у
глибині моря». Фраза «малих, що вірують» вказує на те, що
маленькі діти, на відміну від більшості дорослих Залізної доби,
володіють вірою – силою, основаною на переконанні.
Захищайте своїх дітей від нелюдів, від їхньої «системи
охорони здоров’я», від їхньої збоченої «системи освіти», від їхнього
«зомбоящика» та інших засобів масової інформації, від їхньої
руйнівної
системи
харчування,
від
стерилізації
генетично
модифікованими організмами, від їхніх нахабних лохотронів, які вони
сміють
називати
«демократією»,
«мультикультуралізмом»,
«гуманізмом» і «прогресом».
Любіть дітей, вчіться у них Царству божому, дайте їм
можливість жити в здоровому тілі, серед чистої природи, в середовищі
свого рідного етносу, розмовляти рідною мовою, користуватися
благами істинної культури і творити навколо себе нову гармонію
Золотої доби.

ОНОВЛЮЙСЯ! ОРГАНІЗОВУЙСЯ!
ОЗБРОЮЙСЯ!
Ми вже говорили, що всі події Євангелія є одночасно і пригодами, і
наукою, і пророцтвами. Головною ж метою Доброї Новини є досягнення спільнотою оновлених людей вищого рівня буття і закріплення

на ньому. Мовою сучасної метафізики цей простір подій називається
Простором волі, в євангельських термінах – Царством божим.

1. ОНОВЛЮЙСЯ!
«Царство боже близько; оновлюйтесь і вірте в Добру Новину!»
(Марко 1.15). Для того, щоб піднятися у простір Царства божого,
людина повинна стати «легшою», їй треба скинути тягар
інформаційного бруду: негативних емоцій, образ, заздрощів, страхів,
тривог, ненависті, песимізму, депресії тощо. Для цього треба
наповнити душу світлом, позитивним мисленням, радістю від споглядання краси Всесвіту і радістю від здійснення добрих справ: «Хай
світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі
вчинки, прославляли вашого Отця, що на небесах» (Матвій 5.16).
Для того, щоб підняти настрій, учні Ісуса Хреста віталися
словом «Радій!», гелленською воно звучить як «Хайре!» (Χαῖρε).
Одне з його значень – «Будь здоровий!» Це привітання ще можна
перекласти українською як «Ярій!» – будь сонячно-сильний
(згадаймо: «Ярій, душе. Ярій, а не ридай» – Василь Стус).
Для підбадьорення людей Ісус ще використовував слово
«Дерзайте!», гелленською – θαρσεῖτε, читається «тарсейте». Це
значить: дійте сміливо, бадьоро, рішуче, нічого не бійтеся. «Радійте й
веселіться, бо нагорода ваша велика» (Матвій 5.12), «Просіть, і дасться вам; шукайте, і найдете; стукайте, і відчинять вам» (Матвій 7.7).
Сонячний, позитивний, арійський світогляд в поєднанні зі
світлими думками, чистою мовою, добрими справами і легким,
здоровим харчуванням підносять людину догори, у вищий простір
земного буття (див.: «Здоров’я людини і простори буття», НО-9).
Тоді людина оновлюється світоглядно, психічно і фізично,
перед нею відкривається брама Простору волі – Царства божого. Але
щоб рухатися далі, вже не достатньо індивідуальних зусиль. Тут
потрібні колективні дії організованої спільноти однодумців.

2. ОРГАНІЗОВУЙСЯ!
Формування духовної громади Ісус розпочав з енергійної проповіді по
всій Галілеї. Вона привернула увагу зацікавлених і дозволила зібрати
учнів. Кращих з них Ісус назвав апостолами (гелленське απόστολος –
«посланець»), тобто своїми повноважними представниками. «Учням
на той час було, вірогідно, років по двадцять» (Макдональд
Уильям. Библейские комментарии для христиан. Новый завет. —
Bielefeld: CLV, 2000 — С. 64).
Апостоли пройшли спеціальну підготовку: Ісус дав їм
правильний світогляд, розкрив таємниці Царства божого і вічного
життя, навчив правильній молитві і застосуванню сили Слова. Добра
Новина розповідає, як Він передавав їм мистецтво зцілювати людей,
ходити по воді, заспокоювати бурю і вітер, управляти небесним
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вогнем, ставати невидимим (докладніше у книзі «Пшениця без
куколю», 2006).
Всі апостоли, за винятком Іуди Іскаріота, були галілеянами.
Іуда Іскаріот зрадив свого Вчителя і автоматично перестав бути Його
посланцем–апостолом. Тому апостолами були і залишаються
тільки ці 11 галілеян: Яків та Іван (Воанергес), Симон (Петро),
Андрій, Яків син Алфея, Пилип, Симон з Кани, Матвій, Натанаїл
син Птоломея, Хома і Тадей.

Більше ніхто крім них не може називатися апостолом, оскільки тільки
вони отримали ініціацію персонально від Ісуса Хреста. Відповідно,
немає ніяких «апостолів від 70-ти», а щодо «первоверховного святого
апостола Павла», то це взагалі хуцпа (відверта брехня, хула проти
Святого Духа), адже цей іудей Савл належав до секти фарисеїв,
ніколи не бачив і не чув Ісуса, а свою кар’єру розпочав з
переслідування й убивства хрестиян. «Якщо хочеш зрозуміти явище,
то подивися, з чого воно почалося» – говорить давня мудрість.
Сформована Ісусом духовна громада, що складала основу
Руху за Царство боже, мала таку єрархічну структуру:
1. Засновник, Вчитель і Керівник (господь) – Ісус Хрестос.
2. Перше, внутрішнє коло – апостоли Іван, Яків і Петро. Ісус їх
брав з собою майже завжди. Інколи до внутрішнього кола долучався
брат Петра – апостол Андрій, який був скарбником (донині в
українській традиції пожертви на церкву називаються «Андріїв гріш»).
3. Друге коло – решта 9 апостолів. Кожний апостол внутрішнього
кола, вірогідно, керував своєю трійкою апостолів.
4. Третє коло – учні. Кожною групою учнів керував один з
апостолів. До учнів також належали 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). Коло учнів Ісуса складалося
переважно з представників галілейської еліти.
5. Зовнішнє коло – прихильники Руху, що перебували в духовному і
організаційному зв’язку з Ісусовими учнями.
Ієрархічна структурованість громади підпорядковується духовній
єдності і братерській любові: «Ви ж не давайте себе звати: учитель;
один бо ваш Учитель, а ви усі брати. Та й отця собі теж не іменуйте
на землі: один бо у вас Отець — той, що на небесах. Ані
наставниками не давайте себе називати, один бо ваш Наставник –
хрестос» (Матвій 23.8–10). Тобто учителем є Ісус, а наставник
(еволюційна мета) – стан боголюдини (хрестос).
Чим вищий рівень людини в організаційній ієрархії, тим більше
вона віддає себе громаді та ідентифікує себе з нею: «Ви знаєте, що ті,
яких вважають князями народів, верховодять ними, і їхні вельможі
утискають їх. Не так воно хай буде між вами, але хто з-між вас хоче
стати великим, хай буде вам слугою, і хто з-між вас хоче бути
першим, хай буде рабом усіх» (Марко 10.42–44).
Цю настанову Ісус красномовно підтвердив під час «Таємної
вечері»: «Під час вечері, коли диявол уже вклав у серце Іуди
Іскаріота, щоб Його зрадив, Ісус встав від вечері, скинув одежу, узяв
рушник і підперезався. Тоді налив води до умивальниці й почав
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умивати учням ноги й обтирати рушником, яким був підперезаний...
Обмивши їм ноги, надів знову одежу, сів до столу й каже до них: Чи
знаєте, що Я зробив вам? Ви звете мене: Учитель, Господь, і добре
кажете, бо Я таким є. Коли, отже, Я, Господь і Учитель, умив вам
ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Я дав вам приклад,
щоб, як Я зробив вам, так і ви робили» (Іван 13.2–15).
Зрада Іуди Іскаріота є виразним попередженням на
майбутнє. Слово «іс-Каріот» означає «той, що з Каріота», тобто з
іудейського поселення Каріот. У такий спосіб Євангеліє вирізняє Іуду
від решти 11 апостолів, бо він був серед них єдиним іудеєм. Ось як
про нього пише Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона: «Він
був єдиним іудеєм серед апостолів, які всі були галілеянами, і
виправдав собою давнє прислів’я "галілеянин любить честь, а іудей —
гроші"».
Якщо підсумувати настанови Доброї Новини щодо організації,
то їх можна звести до п’яти пунктів:
1. Громада керується ідеєю духовного, психічного і фізичного
оновлення людини та її боголюдської самореалізації в Царстві божому
згідно з задумами Творця Всесвіту. Тому головний напрямок
діяльності – проповідь і цілительство: виховання духу, навчання
душі і оздоровлення плоті.
2. Всі члени громади – духовні брати і сестри, ближні
(«Люби ближнього твого, як себе самого» – Матвій 22.39).
3. Чим вищий рівень організаційної ієрархії, тим інтенсивніше
служіння громаді.
4. Організаційну основу громади становить етнічно однорідне
арійське ядро, жодного чужинського «іуди» – потенційного
зрадника.
5. Головні зусилля спрямовуються на роботу з дітьми і
молоддю.
Формування організації оновлених людей дозволяє увійти в
простір Царства божого. Але це тільки половина справи, адже в
цьому просторі подій ще треба надійно закріпитися. Це не просто,
адже навколишній світ дедалі більше занурюється у Простір боротьби
і Простір страждань. Як врятуватися від них дітям Божим?

ОЗБРОЮЙСЯ!
У четвер 22 березня 31 року, під час святкування Арійського Нового
року, більше відомого як «Таємна вечеря», Ісус Хрестос виконав з
апостолами традиційний Арійський обряд побратимства: вони
спожили розділений Ісусом новорічний коровай-паску і
випили по колу з однієї чаші святковий виноградний напій.
«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
наступних двох днів – п’ятниці і суботи 23 і 24 березня – учні були
тільки спостерігачами подій, тож не було сенсу щось продавати і
купляти мечі.
Отже, це пророцтво, що стосується майбутніх часів, а
саме ситуації кризового переходу від старого до нового циклу.
Сенс цієї настанови Ісуса Хреста полягає к тому, що треба буде
відмовитися від частини комфорту, а звільнені кошти вкласти
в озброєння.
Ми вже знаємо, що перебування у
Просторі волі супроводжується станом
абсолютної захищеності. Здавалось би,
виходь у цей простір і не переймайся
навколишніми
загрозами.
В
чому
проблема?
По-перше,
надійний
збройний
захист потрібен протягом переходу до
Простору волі, коли значна частина
спільноти ще перебуває у Просторі
боротьби. Спроможність захистити себе
відлякує хижаків.
По-друге,
потужна
озброєність
допомагає закріпитися у Просторі волі,
адже
надає впевненості, натомість
слабкий захист провокує страх і тривогу, а
це
відразу
ж
тягне
донизу
–
в
несприятливі простори подій.
По-третє, озброєність є складовою
примордіального
(першопочаткового)
Архетипу Вепра – «еволюційної трійці»
Білої раси, що забезпечує їй успішний
розвиток: Святість – Озброєність – Плодючість.
Настанову «Озброюйся!» треба розуміти в широкому сенсі:
вона включає не тільки технологічну та інтелектуальну оснащеність,
а також економічну самодостатність, харчову безпеку і здоровий
генофонд, ефективну державну організацію, сонячний інформаційний
простір, високий рівень етнічної культури і передовий світогляд.
Отже, Добра Новина дає нам настанови для опанування
Простору волі – Царства божого.
Для підйому до нього необхідне індивідуальне оновлення
світогляду, психіки і плоті.
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Для входження у цей простір необхідне колективне зусилля
організованої громади.
Для закріплення громади в просторі Царства божого
потрібна тотальна озброєність – спроможність до надійного
самозахисту всіх складових свого життя.
Це відповідає трьом фазам ініціації. Нагадаємо, що
ініціація (від лат. initiare – «починати») – це стрибок на вищий рівень
розвитку і започаткування на ньому нового життя, часто з набуттям
нового соціального статусу. Прикладом ініціації можна вважати перші
кроки дитини, перші слова, перше плавання у воді, перший статевий
досвід, перший бій. Ініціація складається з трьох частин: 1) підготовка, 2) перехід на вищий рівень, 3) закріплення на цьому рівні.

МОДЕЛЬ «ГАЛІЛЕЯ» : ПРОГРАМАІНСТАЛЯТОР ЗОЛОТОЇ ДОБИ
Уся євангельська Галілея була суцільним пророцтвом, діючим
прототипом і моделлю для наступної реалізації у незмірно більших
масштабах. Протягом наступних двох тисячоліть цей прототип мав
пройти жорстку перевірку, руйнування (смерть) і відновлення
(воскресіння) для повноцінної реалізації і масового тиражування з
центром у первинній – Гіперборійській Галілеї.
Ми вже говорили про те, що за дивним «збігом обставин» в
часи Ісуса Хреста Палестинська Галілея пережила своєрідну
Золоту добу (див.: НО-9). Головним ЗОВНІШНІМ чинником процвітання стало те, що в цей час Галілея перебувала під військовим
захистом Римської імперії, а її правитель Герод Антипа був близьким
другом імператора Тиберія, який правив з 14 до 37 року. Щасливе
поєднання чудових природно-кліматичних умов Галілеї, високої
щільності працелюбного населення, тривалого періоду мирного життя
і доброго управління Герода Антипи привело до економічного і
культурного розквіту цього краю. Галілея стала інформаційним і
комунікаційним
вузлом
тогочасної
цивілізації,
Палестинською
Гардарікою – країною міст. Тому вона ідеально підходила для
започаткування нового релігійно-світоглядного руху.
Головним ВНУТРІШНІМ чинником надзвичайно сприятливого
розгортання подій, що привели до процвітання Галілеї, стало
переселення до неї роду Ісуса Хреста. Відомо, що концентрація
на певній території святих людей притягує до неї позитивні події,
гармонізує місцевий клімат, піднімає урожайність, робить людей
світлішими й успішнішими.
Сукупність фактів вказує на те, що рід Ісуса Хреста прийшов у
Галілею з Північного Надчорномор’я (див.: «Галілея і хрестиянство:
українські корені», НО-9). Ми вже знаємо, що двоюрідні брати
Ісуса – найближчі до Нього апостоли Іван і Яків – мали типово
українське прізвище Заведей (що значить заспівувач, заводіяка,

ініціатор). Також знаємо, що зі своїми батьками Ісус спілкувався
«хатньою мовою», яка донині зрозуміла карпатським українцям,
передусім лемкам і русинам. Всі притчі Ісуса просякнуті арійською
хліборобською символікою. Описані Доброю Новиною ритуальні
омивання, характер святкування Нового року на весняне рівнодення,
початок доби від 6 години ранку, виконання обрядів побратимства та
інші звичаї чітко вказують на Арійську традицію, а отже – на її
первинне джерело, яке знаходилось в Україні (слово Оу-країна
означає «країна-яйце», «країна-зародок», «країна-початок» – див.:
Свастика і таємниця імені «Україна» sd.org.ua/news.php?id=11090).

ВІД ГІПЕРБОРІЇ ДО ГАЛІЛЕЇ
Згідно з Доброю Новиною та історичними даними, протягом короткого
часу на території Галілеї була доволі успішно здійснена спроба
локального відтворення Золотої доби. Як ми вже зазначали, ця
Палестинська Галлія стала вторинним духовним центром по
відношенню до первинного центру – Гіперборійської Галлії,
розташованої у Північному Надчорномор’ї (див.: «Центр і периферія,
або пробудження Пульсара» sd.org.ua/news.php?id=19449).
Слово «галія» на галльській мові означає «сила» (Казакевич
Геннадій. Кельти: традиційна культура та соціальні інститути. – К.,
2006). Проте сила буває різна. «Галія» означає духовну,
внутрішню, магічну, сонячну, чарівну силу, пов’язану з голосом
(галасом,
гласом),
знаннями
(логосом–голосом),
мовленням
(галамагати), сонцем (геліо), світлом (галó), білим (гелл. «гала» –
молоко), славою (лат. gloria, від «галорія»), іскрою (галаган) і співом
(італ. гала – співоче свято, гала-концерт). Тому топонім «Галлія»
вказує не стільки на те, що це «країна галлів» (сильних, пристрасних,
пасіонарних, ярих), скільки на сакрально-магічні якості цієї країни.
Чому Надчорноморська Галлія, яку ще називали Гіперборією і
вважали духовним полюсом планети, найкраще зберегла пам’ять про
Царство боже Золотої доби? Тому що на її території Золота доба
тривала три тисячоліття, а тому залишила по собі найсильнішу
пам’ять. Її матеріальними артефактами є Трипільська археологічна
культура, що набула найбільшого розквіту між 5500 та 2750 рр. до н.
е., а розпочиналася на території між Карпатами і Дністром – у
краї, який донині називається Галичиною. Важливо, що час її
існування точно відповідає езотеричній пропорції, згідно з якою
Золота доба триває 4/10 циклу, а це якраз 3 тисячоліття для
нинішнього Арійського циклу, що триває сім з половиною тисячоліть
(5508 до н. е. – 2015 р. н. е.).
Нагадаємо, що топонім Галичина або, по-старому, Галійщина
(як у народній пісні «А в Галійщині вітер віє»), складається з кореня
*гал (духовна сила) і суфікса -чин (-щин), який походить від
давньоарійського кореня *ста (стояти) і позначає сталість якостей
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(напр. у словах «сталь», «стабільність», «стандарт») або «місце, де
щось стоїть», територію, країну. Тому «Галичина» – це «Галіястан», тобто Країна духовної сили. Тож коли галли опановували
нові землі й давали їм назву Галлія–Гальлея–Галісія–Галатія, то вони
освячували фізичний простір і творили новий духовний центр –
зменшений образ первинної Гіперборійської Галлії. Одним з таких
вторинних духовних центрів і стала Палестинська Галілея.

ДО ЗУСТРІЧІ В ГАЛІЛЕЇ!
Під час святкування Арійського Нового року, більше відомого як
Таємна вечеря, Ісус пообіцяв учням, що після свого воскресіння Він
зустрінеться з ними у Царстві божому в Галілеї («Добра Новина про
Царство боже», НО-9). І справді, Євангеліє описує зустріч
воскреслого Ісуса з апостолами за святковим столом (Матвій 28.18,
Лука 24.36, Іван 20.19) на горі в Галілеї. Всі учасники зібрання
перебували у Просторі волі, ось чому було сказано, що зустріч
відбудеться в Царстві божому. Це також вказує на те, що всі учні
перебували у стані святості, були священною спільнотою –
святим народом.
Ми вже бачили, що описані в Євангелії пригоди одночасно є
пророчими заповідями (див.: «Три плани Доброї Новини: пригоди,
наука, пророцтво», НО-9). Серед найвідоміших – настанова
проповідувати Царство боже і зцілювати людей, святкувати Арійський
новий рік, плекати чисту і правдиву мову, очищувати храми Божі від
дітей диявола і паразитів, організовуватися в озброєні духовні
громади, радіти життю, любити і захищати дітей та багато інших.
Не є винятком і настанова про майбутню зустріч в
Галілеї у просторі Царства божого. У плані пригод – це була
заздалегідь запланована зустріч Ісуса з громадою своїх учнів відразу
ж після його воскресіння. У плані науки – це повчання про ініціацію
Святим Духом і про те, що після завершення операцій на ворожій
території потрібно негайно переходити в безпечне місце і обов’язково
здійснювати колективне обговорення – «розбір польотів». У плані
пророцтва – це настанова майбутній духовній громаді.
У чому полягає пророцтво про зустріч в Галілеї?
По-перше, воно стосується оновленої духовної громади – небесномагічної Церкви Дітей блискавки, яка прийде на зміну заземленій,
духовно скам’янілій Церкві-скелі (див.: «Воанергес: Церква дітей
блискавки», НО-9). За прикладом Ісуса, громада його послідовників
має, в духовному сенсі, воскреснути з мертвих. Зустріч цієї громади
з Ісусом означає відновлення єдності зі своїм Засновником,
Вчителем, Господом (тобто Керівником). Фактично, Церква Петра і
Церква Воанергес – це два послідовні етапи розвитку Руху за Царство
боже, що має завершитися формуванням нового народу – сонячного і
святого.

По-друге, нова громада-блискавка повинна перебувати у
Царстві божому – на відміну від старої громади-каменя, яка
опуститься у простори боротьби і страждань: «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» (Іван 21.18). Тобто формування нової
раси відбуватиметься у Просторі волі.
По-третє, зустріч, тобто відновлення зв’язку оновленої
громади з Ісусом Хрестом повинна відбутися в Галілеї – країні
Золотої доби. Головна особливість Золотої доби (Сатья-юги, від
«сатья» – свята, світла) – перебування більшості народу у стані
Царства божого. Тож призначена Ісусом зустріч у Царстві
божому за визначенням може відбутися тільки в Галілеї – й
ніде інше.
Тут виникає запитання: А в якій Галілеї? Нині, на початку 3-го
тисячоліття, коли настав час оновлення, євангельської Галілеї – цієї
країни Золотої доби – вже не існує майже два тисячоліття. Вона була
зруйнована в результаті римського геноциду в 67 році і остаточно
добита протягом наступних кривавих війн та повстань, тож з
середини 2 століття населення Галілеї різко змінилося – більшість уже
складали іудеї. Нинішні дослідники дивуються: чому це давні
іудейські синагоги в Галілеї прикрашені арійськими свастиками? А
відповідь елементарна: згадані синагоги – це просто зайняті іудеями і
частково перероблені ними арійські храми.
Отже, євангельської Галілеї вже не існує. То про яку Галілею
може йтися в цьому пророцтві? Мабуть про ту, яка в найбільшій мірі
зберегла пам’ять про колишню Золоту добу і яка досі плекає культ
Ісуса Хреста і Діви Марії, культурну і расову чистоту. Цими якостями
володіє тільки первинна, Гіперборійська Галілея, з якої свого часу
почалася Трипільська цивілізація, точніше – Арійська раса і Арійська
Європа.

ЗОЛОТА ДОБА І ПРИНЦИП ЧОТИРЬОХ ФАЗ
Нагадаємо, що протягом одного циклу свого розвитку цивілізація має
тенденцію проходити чотири фази: Золота доба (4/10 тривалості
всього циклу), Срібна доба (3/10), Мідна доба (2/10) і Залізна доба
(1/10). Згідно з традицією, нинішній – Арійський цикл – почався у
5508 р. до н. е., а завершується, скоріше всього, в районі 2015 року.
Орієнтовна тривалість Арійського циклу 5508 + 2015 = 7523, тобто
приблизно 7500 років. Відповідно, одна десята частина циклу
становить приблизно 750 років. Якщо це так, то:

Золота доба тривала 4х750=3000 років; і справді – це збігається
з часом існування Трипільської культури – приблизно до 25
ст. до н. е.

Срібна доба тривала 750х3=2250 р., тобто ~ до 3 ст. до н. е.

Мідна доба тривала 750х2=1500 років, тобто ~ до 13 ст.

23

24



Залізна доба, що становить приблизно 750 років, почалася в
районі 13 століття і в наш час іде до завершення.

Традиційне уявлення про чотири доби відповідає системному
Принципу чотирьох фаз. Згідно з ним, будь-яка масштабна ідея
(світоглядна, наукова, політична, технологічна) у процесі свого
розвитку має тенденцію проходити чотири фази:
1) генерування та популяризація нової ідеї або нове бачення
давньої ідеї (Срібна доба);
2) створення діючого прототипу – «експериментального зразка»
нової ідеї або спроба реставрації давньої системи (Мідна доба);
3) випробування прототипу в екстремальних умовах з
можливістю його повного або часткового руйнування (Залізна доба);
4) синтез всього набутого досвіду, створення нової повноцінної
моделі та її масове тиражування (Золота доба).
Неважко побачити, що короткочасна реставрація Золотої доби в
Палестинській Галілеї припала саме на Мідну добу, тобто на другу
фазу. Тому, з одного боку, це була спроба повернення до
«втраченого раю», а з другого – творення прототипу нової Золотої
доби на вищому рівні еволюційного розвитку.
Ми вже говорили, що євангельські події мають пророчий
характер і всі разом є моделлю для наслідування. Тепер ми можемо
стверджувати, що вся євангельська Галілея була суцільним
пророцтвом, діючим прототипом і моделлю для наступної
реалізації у незмірно більших масштабах. Протягом наступних
двох тисячоліть цей прототип мав пройти жорстку перевірку,
руйнування (смерть) і відновлення (воскресіння) для повноцінної
реалізації і масового тиражування з центром у первинній Галілеї
(див.:
«Центр
і
периферія,
або
пробудження
Пульсара»,
sd.org.ua/news.php?id=19449).

МИР, ВІЙНА І НЕМИНУЧІСТЬ ПЕРЕХОДУ
Відомо, що присутність на певній території групи святих людей
захищає її від неприємностей і притягує до неї позитивні події. Через
своє стратегічне положення – на перехресті торгових шляхів –
Галілейська земля ніколи не знала тривалого спокою, її населення
завжди готове було до війни. Тож 4 десятиліття миру і добробуту за
правління Герода Антипи виглядають як диво або, принаймні,
надзвичайно рідкісний «збіг обставин». Насправді ж Золота доба
Галілеї відбулася під потужним впливом брахманського роду Ісуса
Хреста. Так само несподівано різке завершення смуги
позитивних подій у Галілеї свідчить про те, що святі покинули
цю землю.
Можливість святих людей утримувати навколишній мир
визначається співвідношенням їхньої внутрішньої духовної сили і сили
зовнішніх руйнівних чинників. Останні можуть бути настільки

потужними, що протидія їм стає майже неможливою, і тоді необхідно
шукати безпечніше місце. Саме такі події насувалися на Палестину. У
середу 21 березня 31 року Ісус повідомив учням про велику війну,
яка призведе до повного руйнування Єрусалима: «Істинно кажу вам:
не мине це покоління, доки усе це не збудеться. Небо й земля
пройдуть, слова ж Мої не пройдуть» (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».
Ісус попередив апостолів-галілеян тому, що майбутня війна не
обмежиться Іудеєю, а матиме пряме відношення до Галілеї. І справді:
в 66 році євреї підняли повстання проти Риму і влаштували терор
проти неєврейського населення Самарії, Галілеї та Зайордання (Грант
Майкл. История древнего Израиля / Пер. с англ. – М. ТЕРРА, 1998. –
С. 259). Щоб придушити повстання, римляни спочатку вирішили
взяти під повний контроль «житницю Палестини» – Галілею. Це
викликало жорсткий опір галілеян, які завжди найвище цінували
волю. Їм довелось воювати на два фронти – як проти римлян, так і
проти іудейських повстанців. Війна досягла небаченої ескалації і
затятості: багатотисячні міста вирізалися і зрівнювалися з землею, а
ті, що здавалися, продавалися в рабство або направлялися на
каторжні роботи імперії. Все це призвело до величезних втрат
місцевого населення, після яких Галілея вже ніколи не змогла
відновитися. Прототип Золотої доби було знищено.
Навіщо потрібен був тривалий період спокою в Галілеї?
Для того, щоб цей комунікаційний центр цивілізації сприйняв
інформацію і засвоїв її. Нагадаємо, що на цій компактній території
площею до 3 тис. кв. км було сконцентровано до 3 млн. людей – вся
Галілея була своєрідним зеленим мегаполісом.
Навіщо потрібна була війна, пророкована Ісусом Хрестом?
Щоб цей «зелений мегаполіс» прийшов у рух і розніс по
всьому світу сприйняту від Ісуса Хреста інформацію. Багато
говорять про розсіяння іудеїв після руйнування Єрусалиму. Проте
мало де почуєш, що розсіяння галілеян почалося трьома роками
раніше.
Коли виникає загроза війни, кожен рятує найголовніше.
Брахмани рятують знання. Попередження Ісуса про грядущу війну
було прямою настановою рятувати вчення та його носіїв. Перехід
учнів Ісуса Хреста на безпечніші території був неминучим.

ВИХІД ХРЕСТОВИХ УЧНІВ З ГАЛІЛЕЇ
Зауважимо, що цей вихід відбувся вже без Господа, інакше про Нього
голосно повідомляли би про всьому маршруту переходу. Після
зустрічі воскреслого Ісуса на горі в Галілеї, Він ще якийсь час
продовжував підготовку учнів: «По тому Ісус явився своїм учням при
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Галілейському морі» (Іван 21.1). Коли ж Він відпустив учнів «у
самостійне плавання», їм треба було покладатися на власні сили.
Переселялася, скоріше всього, група з однієї чи більше сотень учнів,
тобто переважно люди молоді (апостолам у 30-му році було
приблизно по 20 років), динамічні, не обтяжені домашнім
господарством, легкі на підйом.
Коли міг відбутися цей перехід?
По-перше, до початку бойових дій, тобто в діапазоні від 31 до 66 року
н. е. По-друге, відомо, що у 37 році правитель Галілеї Герод Антипа
посварився зі своєю дружиною, що призвело до війни з її батьком
Аретом – царем Кам’янистої Аравії. Арета виграв битву з Антипою,
вторгся зі своїм військом в Галілею і мало її не захопив. Це значить,
що у 37 році доля відвернулася від Галілеї, вона вже не
перебувала під небесним захистом. Запитаєте, чому? Бо в тому
році концентрація святих людей у Галілеї різко зменшилась.
Отже, переселення Хрестової громади відбулося в діапазоні від 31 до
37 року.
Для того, аби ще точніше визначити початок виходу, треба
відповісти на запитання: хто міг його організувати і забезпечити
надійний перехід на протилежний край Римської імперії? В ідеалі це
мала бути людина: 1) свята, тобто така, що перебуває у Просторі
волі, 2) належить до Ісусової громади, 3) володіє організаційним
досвідом, 4) володіє зв’язками і впливом у Римській імперії.
Зазначеним вимогам повністю відповідав Понтій Пилат.
Все вказує на те, що саме цей високий римський чиновник з
українським прізвищем організував перехід хрестиянського ядра на
північ. Пилат був ключовою фігурою у здійсненні Ісусового задуму.
Це одна з трьох осіб, згаданих в «Символі віри» – після Ісуса Хреста і
Діви Марії. Його ім’я, можливо, вказує на походження з Понту – краю
на південному березі Чорного моря, що безпосередньо межував з
Галатією – країною галлів-кельтів, яку ще називали Східною Галлією.
За іншою версією, Понтій Пилат народився в 10 р. до н. е. в Лугдуні,
в Галлії (нині м. Ліон, Франція). До речі, саме в це місто у 39 році
було вислано Герода Антипу – і саме з Лугдуна почалося розгортання
хрестиянства у французькій Галлії. Назва міста означає «твердиня
бога Луга» (Луг – бог варни брахманів, у слов’ян – Велес).
Ім’я Пилат (списометальник) також натякає на те, що він міг
бути галлом, адже важкий дротик «пилум» – це зброя, яку римляни
запозичили у галлів-кельтів. За деякими повідомленнями, дружина
Пилата мала галльське походження або навіть була галілеянкою; під
час суду вона закликала свого чоловіка: «Нічого не роби
праведникові тому» (Матвій 27.19).
Після Хрестового воскресіння Пилат долучився до святої
громади Ісусових учнів, тобто він також досягнув стану святості. Цей
факт надійно зафіксовано: рання хрестиянська церква каноні-

зувала Понтія Пилата, тобто внесла його до списку святих (див.
«День
святого
Понтія
Пилата»
sd.org.ua/news.php?id=12179).
Зазвичай, підставою для канонізації були: 1) життя й справи святого;
2) чудеса, які він творив за життя або які діялися після його смерті за
молитвами до його заступництва.
Під впливом іудейського лоббі у 12 ст. католицька й
православна церкви тихо вилучили Понтія Пилата з числа святих.
Проте в Коптській (єгипетській) та Ефіопській церквах день
святого Пилата донині відзначається 25 червня. Дружина Понтія
Пилата — Клавдія Прокула (Прокла) – також канонізована: Російська
та інші православні церкви дотепер відзначають День святої Прокули
9 листопада.
Зауважимо, що саме в районі 12–13 століття почалася
Залізна доба, проявом чого стало поширення зображень
розіп’ятого Ісуса Хреста. Якщо в ранньому хрестиянстві символом
Ісуса Хреста була атакуюча сварга, то вже з 13 століття головним
символом стає розп’яття. До цього часу ніде не зустрічається й натяку
на те, щоб представити Сина Божого розіп’ятим на таврі. Ранні
хрестияни не могли й подумати про те, щоб зобразити момент
страждань і принизливої смерті свого Господа (Лубський В.І.
Релігієзнавство: Підручник – К.: Вілбор, 1997. – 480 с.) Рене Генон
стверджував, що найбільший занепад хрестиянського світу почався
після 13 століття.
Пилат був особисто знайомий з Ісусом Хрестом та його
батьком – святим Йосипом Ариматейським (див.: «Святий Йосип
і Діва Марія були друїдами», Перехід-IV, №13). Він був професійним
воїном і організатором з великим досвідом державного управління,
людиною
вольовою
і
рішучою,
з
самостійним
мисленням,
користувався великим авторитетом, володів значними зв’язками в
Римській імперії. Тому саме він ідеально підходив для здійснення
таємної операції виходу з Галілеї.
Вірогідно, що перехід здійснювався під прикриттям якось
рутинного пересування – чи то купців, чи прочан, чи якоїсь делегації,
чи ще чогось. Пилат міг придумати найкращий спосіб маскування цієї
спецоперації, адже був людиною креативною. Наприклад, коли
одного разу проти нього виступив розлючений іудейський натовп
(Пилат використав храмові гроші для будівництва в Єрусалимі
водопроводу), то для умиротворення Пилат вчинив нестандартно. Як
повідомляє Йосип Флавій в «Іудейській війні», Пилат заздалегідь
переодягнув своїх воїнів у цивільний одяг, щоб вони розчинилися в
натовпі. За його сигналом ці воїни почали бити крикунів батогами, не
застосовуючи зброї, тож серед іудеїв почалася паніка і вони
розбіглися, затоптавши багатьох своїх одноплемінників.
Служба Понтія Пилата на посаді префекта Самарії, Іудеї та
Ідумеї тривала з 26 до 36 року н. е., після чого його слід в історії
губиться. Отже, переселення святого народу – ядра заснованого
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Ісусом Хрестом руху за Царство боже – відбулося в 36 році.
Після цього з Галілеї було знято магічний «захисний щит» і до неї
почали притягуватися неприємності, притаманні Простору боротьби.
Офіційною версією (легендою) для переселення могла послужити
подорож Пилата до Риму: як повідомляє Йосип Флавій, у 36 році
легат Сирії – Луцій Вітеллій старший – відсторонив Пилата від влади і
наказав їхати в Рим для звіту перед імператором. Про його прибуття
до Рима нічого не відомо – скоріше всього, він туди не доїхав, бо вже
переймався важливішими справами.
Також існує ймовірність, що переселення почалося дещо
раніше, а Пилат долучився до нього вже після складання своїх
обов’язків, можливо навіть за власною ініціативою. Відсторонення
його від влади легатом Сирії може бути однією з численних вигадок
іудейського історика Йосипа Флавія, який погано ставився до Пилата,
втім, як і Пилат до іудеїв.
Наскільки коректним є використання щодо учнів Ісуса терміну
«святий народ»?
Оскільки після свого воскресіння Ісус зустрівся з учнями в Царстві
божому (Просторі волі) в Галілеї, то це однозначно вказує на те, що
всі ці учні перебували у стані святості.
Послідовників Ісуса Хреста називали хрестиянами, від слова
«хрестос» – боголюдина. Згідно з «Діяннями апостолів» (11.26) назва
«хрестияни» (саме так – через букву Е, див.: «Хрестос чи Христос?
Відповідь дає Синайський кодекс IV століття», НО-8) вперше
з’явилася в Антіохії Сирійській приблизно у 43 році. Водночас
принаймні до 4 століття послідовників Ісуса називали ―галілеянами‖,
вказуючи тим самим на етнічну основу хрестиянства. Поява слова
«хрестияни» вказує на те, що Рух за Царство боже вийшов за межі
галілейського етносу, а також на те, що до 43 року святий народ уже
побував у Антіохії.
Самі ж учасники Руху за Царство боже називали себе «віруючими», «братами» або «святими» (Нюстрем Эрик. Библейский словарь
(пер. со швед.) – СПб. 1998.– С. 486). Автор «Першого послання
Петра», адресованого «вибраним переселенцям, розсіяним Понту,
Галатії, Кападокії, Азії та Вітинії», так звертається до хрестиян: «Ви ж
рід вибраний, царське священство, народ святий» (2.9). Епітети
«царське священство» і «народ святий» не були перебільшенням:
духовна громада, принаймні значна її частина, справді перебувала у
стані святості, тож діяла у Просторі волі – в Царстві божому.

КУДИ ВІДБУВСЯ ПЕРЕХІД ГАЛІЛЕЯН?
Найприродніша відповідь: туди, куди завжди повертається діаспора в
ситуації небезпеки – на прабатьківщину, на святу землю предків, до
своєї родової колиски. В даному випадку – на землю, з якої почалася
Золота доба Арійського циклу і Трипільська культура.

Маршрут переселення на північ проходив через Сирію і
Малу Азію, і це пояснює швидке поширення хрестиянства саме
на цих територіях: «Першою країною, яка цілком потрапила під
хрестиянський вплив, була Мала Азія... Вже в апостольські часи
малоазійські церкви вражали своєю багаточисельністю; ми маємо
точні відомості про більш чи менш великі громади, що виникли уже в
другій половині (а деякі і з середини) I
століття в Ефесі, Колоссах, Тарсі, Іконії,
Лістрі, Лаодікії, Троаді, Пергамі, Смирні,
Сардах, Траллах, Магнезії, Ярополі Фригійському, Фіатирі, Філадельфії і багатьох
інших містах та містечках Малої Азії»
(Николаев Юрий. В поисках божества. –
К.: София, 1995. – С. 82–83). Схоже, що
це й були ті «вибрані переселенці», до
яких звертається автор згаданого вище
«Першого послання Петра».
Отже,
маршрут
пересування
Хрестових учнів можна прослідкувати
за
фактом
неймовірно
стрімкого
поширення хрестиянства. Тобто саме
пересування
святого
народу
не
привертало уваги, зате пізніше всі могли
побачити результати цього пересування.
Зазначимо, що з погляду розгортання Руху
за Царство боже Рим{ XE "Рим" } у ті часи
виглядав далекою периферією. Центром
же була населена галлами-галатами та іншими арійськими етносами
Мала Азія, через яку пройшли Хрестові учні.
Згодом центр хрестиянізації перемістився у Південно-Західну
Україну і Надчорномор’я{ XE "Надчорномор’я" }, де, згідно з церковною історією, проповідували апостоли Андрій і Пилип. Зокрема «Від
Тертуліана (160—230) знаємо про успіхи в християнізації скіфських
країв. У III ст. поширюється християнство в римській провінції Мезія,
тобто в нинішньому Покутті (південно-західна Україна)... Святий
Ієронім (347—420) пише «Зимні країни Скіфії є сповнені вогнем віри»
(Ортинський Іван. Хрищення, хрест та харизма України. – Рим–
Мюнхен–Фрайбург Видавництво оо. Салезіян, 1988. – С. 21).
«Тиверці і уличі були християнами ще до Нікейського собору 325 року
(апостол Пилип)» (Паїк Володимир. Корінь безсмертної України. –
Львів: «Червона калина», 1995. – С. 203). Наприкінці III – на початку
IV ст. вже існувала Скіфська єпархія, а її глава у 325 році був
учасником Першого Вселенського собору, в якому також брали участь
єпископи Кадм Боспорський, Пилип Херсонеський і Теофіл Готфський
(Ляшевский Стефан, протоиерей. История христианства в Земле
Русской с I по XI век. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – С. 17).
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Все відбувалося настільки швидко, що коли у 99 році
єпископ Рим{ XE "Рим" }у св. Климент{ XE "Климент, римський
єпископ" } прибув у Крим, то застав там поважну громаду з
двома тисячами хрестиянських родин і численними храмами, а
згодом сам заснував 75 нових церковних громад (Крисаченко
Валентин Семенович. Україна на сторінках Святого письма та витяги з
першоджерел, що засвідчують процес поширення християнства на
теренах України від апостола Андрія до князя Володимира. —
Видання НАН України. Київ: Наукова думка, 2000. — С. 111).
З приходом святого народу в Північне Причорномор’я – у
низов’я рік Прут, Дністер{ XE "Дністер" } і Буг – пов’язують
виникнення суперетносу слов’ян і могутнього князівства Тивер, що
охоплювало землі нинішніх Галичини і Одещини. Згодом ця територія
стала серцевиною наймогутнішої держави Європи і світу – Антського
союзу, що досягла найвищого злету під керуванням царя Аттили,
українською
–
Гатила
(див.:
«Гуни
–
це
анти»,
sd.org.ua/news.php?id=10466). Згідно з працями Йордана та інших
тогочасних
істориків,
анти
як
найсильніші
зі
слов’ян
розташовувалися між Дніст{ XE "Дністер" }ром і Дніпром, між
Чорним морем і Поліссям (Баран В. Д. Східнокарпатський регіон у V—
VII ст. н. е. // Етногенез та етнічна історія населення українських
Карпат. Том 1. — Львів, 1999. — С. 266, 268).
Згідно з легендами, антською державою керувала духовна
каста укрів (мудреців). Тому це була не просто держава, а Свята
Земля, свого роду Мекка хрестиянського світу і центр європейської
культури (Пономарьов Анатолій. Українська етнографія. — Київ:
Либідь, 1994. – С. 102).
Стрімке поширення хрестиянства напередодні виникнення
держави антів підтверджується результатами археологічних розкопок.
Наприклад, біля с. Чорнявка Новоселицького району Чернівецької
області в культурному шарі другої пол. 4 – поч. 5 ст. н. е. знайдено
атрибути раннього хрестиянства. Особливий інтерес викликає
двостороння ливарна форма, з якої виготовляли хрестики завтовшки 4
мм з круглою ямкою для камінця чи емалі. Очевидно, що йдеться, як
підтвердив український історик М. Брайчевський, «про масове місцеве
виробництво»
(Войнаровський
Віктор.
Версія
виникнення
ранньохристиянського вчення на західноукраїнських землях (IV–V ст.
н. е.) // Київська церква (Альманах християнської думки). Київ–Львів,
4/1999. С. 55–57). А якщо було масове виробництво, то, очевидно, був
і масовий попит.

УКРАЇНСЬКА ГАЛІЛЕЯ
Викладена сукупність фактів свідчить про те, що учні Ісуса Хреста
перенесли дух Золотої доби і вчення про Царство боже з
Палестинської
Галлії
до
первинного
духовного
центру
в
Гіперборійській Галлії. Можна було б сказати, що маємо гарну легенду

або, в кращому разі, цікаву наукову гіпотезу. Ще хтось скаже, що це
лише збіг обставин. Але...
На півдні Тернопільщини, на
водорозділі
Серету
та
Нічлави,
знаходиться
Галілея.
Це
дендрозаказник площею 1856 га з дивовижним
дубовим лісом. В шести кілометрах від
Галілеї, на лівому березі Серету – село
Улашківці, в 7 км на схід – село
Пилатківці й залізнична станція Пилат,
на південь (4 км) — Констанція.
Можливо,
урочище
Галілея
захищене лісом від розорювання для
того щоб зберегти артефакти культури
галілеян (переселенців з Палестинської
Галілеї) до слушних часів, а також щоб
зберегти
назву
старої
і
нової
батьківщини
хрестиянства.
Галілея
належить до Улашківського лісництва.
Вона
розташована
на
колишньому
торговому шляху, що зв’язував Азію з
Європою.
Довоєнна польська листівка з видом лісу в подільській Галілеї.
Підпис польською мовою: Podole, Halilea (Поділля, Галілея).
Писана згадка про село Улашківці – 1464 рік, проте наявність
поселення фіксується щонайменше періодом мідної доби. Протягом 16
ст. аж до 30 років 20 ст. тут щорічно влаштовувались торгові
ярмарки, які починалися на свято Івана Купала і тривали до початку
серпня. В давнину сюди крам завозили на верблюдах (за матеріалами
краєзнавця Яромира Чорпіти). Тобто Галілея була важливим торговим
центром.
Назва
поселення
Констанція
означає
«остаточна»,
«незмінна», бо це була кінцева точка переселення учнів Ісуса Хреста
на прабатьківщину Святого Йосипа і Діви Марії.
Про село Пилатківці місцеві жителі розповідають, що воно
було засноване якимось чоловіком на ім’я Пилат. Тут шанують Понтія
Пилата, а дехто вважає, що він тут похований. Прямих доказів немає
– для цього треба робити археологічні розкопки і розгортати
комплексні дослідження. Але ж до розкопок Вікентія Хвойки також не
було прямих доказів існування Трипільської культури. Була тільки
езотерична традиція, що вказувала на місце і час: <a
href=http://sd.org.ua/news.php?id=10625
target=_blank>Скуфія,
середина 6 тис. до н. е.</a> Перша письмова згадка про Пилатківці –
1494 рік, хоча воно було засновано набагато раніше. На церкві 19-го
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ст. відреставровано старовинний напис «Хрестос посеред нас»
(саме так – через букву Е). В самому селі та його околицях жодного
розп’яття – тут славлять перемагаючого Ісуса Хреста.
Таке саме написання слова «Хрестос» знаходимо на
Гуцульщині – на каплиці в селі Снідавка Косівського району ІваноФранківської області: «Слава Ісусу Хресту!» Це село знаходиться
поблизу
Терношорської
Лади
–
мегалітичної 100-тонної статуї Великої
матері Білої раси – Неньки України (див.:
«Терношорська Лада, або патріотизм покроманьйонськи»,
НО-6).
Цьому
святилищу, можливо, 25–30 тисячоліть.
Від цього головного символу Білої раси до
Галілеї – всього сотня км.
Гуцульщину і Галілею об’єднує
край, що називається Покуття. Слово
Покуття або Покуть означає куток в
українській селянській хаті, розміщений на
протилежній стороні по діагоналі від печі,
де сходяться краями дві лави, та місце
біля
нього.
Це
найсвятіше
і
найпочесніше місце у хаті. У покуті
знаходилися цінні речі: ікони (образи),
Біблія, свічки (у тому числі вінчальні); стіл
(хатній престіл), за яким відбувалися трапези, як родинні, так і
гостьові, коли були родинні свята. Для позначення покуті ще
використовуються слова красний, святий, Божий, перший, старший.
Якщо розглядати Україну як велику хату, то Покуття – це її
найсвятіше місце, яке, до речі, знаходиться на протилежній стороні
від головної печі Гіперборії – Донбасу.
Неподалік – на північний-захід від Покуття – знаходяться
містечка Єзупіль (місто Ісуса) і Маріямполь (місто Марії). Трохи на
схід – Марійський духовний комплекс у селі Зарваниця – одна з
головних духовних святинь світового українства. Ще є села Трійця,
Голгоча, Спас і Воскресинці. Ці топоніми завершують формування
уявлень про Галичину як сакральний центр України і всього світу. Тут
найбільша концентрація культових мегалітичних споруд і стародавніх
монастирів. Це місце, звідки все почалося. Тут зв’язок між старим
світом і наступним.
Галичани донині люблять називати свій край Галілеєю.
Тут поширене переконання, що Ісус і Марія були українцями.
Ось що про це написала поетеса Анна Малахова (Слобожанщина, 5
вересня 2004 року):

ДИВНА ДАВНЯ ЛЕГЕНДА

В Карпатських гóрах, скрізь поміж народом,
Відомим з давніх пір, як галичани,
Ще пам’ятають жінку свого роду –
Її Марією назвали й величали.
Вона жила в прадавній Галілеї,
Де той народ так звав свою країну,
Пісні співала мовою своєю,
І з молоком передала ту мову сину...
Про кого йдеться, то невже ж не здогадався?
І цю історію від нас давно ховали,
Наш слід заплутали та «склабами» назвали,
Щоб кожен з нас осліп і запродався
Чужинцю підлому, облудливому татю,
Якому байдуже, чи ллється наша мова,
Чи почали її, сердешну, виганяти
Із храму пам’яті та світлої любові...
Та слід залишився, – жива допоки мова,
І до історії ключі вона тримає,
І рідним словом, невмирущим вічним словом
До нас Євангеліє нині промовляє.
Там, бач, залишились такі слова Хрестові,
Що ні один тлумач ще їх не втямив,
Бо прозвучало, сповнене любові:
„О, Лельо, Лельо, лем з мя ся остані!‖
Перекладати галичанам слів не треба –
Там батько лельом споконвіку називався,
То син Маріїн очі звів свої до неба,
Сказав, щоб лиш Отець із ним остався...
Незрозуміле розпинателям те слово, –
Вони і досі на свій лад його тлумачать,
Марія ж дивиться на нас і досі плаче,
Не забувати нас благає рідну мову!
У найдавнішому храмі біля Мегіддо, що в Палестинській Галілеї (15 км
від Назарета), датованому близько 230 роком н. е., є напис зі
згадуванням Ісуса Хреста. Слова «Богу Ісусу Хресту» написані у
формі сакрального скорочення ΘΩ ΙΥ ΧΩ, поєднаного верхньою
горизонтальною лінією (подібно до письма Велесової книги та
санскриту). Гелленською мовою ця фраза пишеться Θεω Ιησοσ
Χρηστω, читається як «Теу Їсу Хресту». Цікаво, що в галицьких
селах старі люди донині використовують привітання «Слава
Їсу!» Саме в Галичині найбільше зберігся культ Ісуса Хреста і Діви
Марії. Тут знаходимо сотні тисяч присвячених їм каплиць і статуй, які
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люди з власної ініціативи ставлять у містах, селах, у своїх дворах, при
дорогах.

ЗГАДАЙ СЕБЕ!
На наших очах відбувається формування цілісного уявлення про
вчення Ісуса Хреста як продовження і оновлення прадавньої
Арійської (Гіперборійської) і ще давнішої Примордіальної (Борійської)
традиції. Ніщо не було зроблено марно. Археологічні пам’ятки,
символіка, побутові прикраси, пісні, рукописи, спогади, легенди,
топоніми, гідроніми, імена і прізвиська – все неначе магнітом
притягується одне до одного і зливається в цілісне послання
неймовірної гармонії і краси.
Для кого це послання?
Для тих, хто здатний його сприйняти і застосувати для перетворення
світу – для нового святого народу.
У чому полягає призначення цього послання?
У тому, щоб нагадати українцям про те, що вони є народом Осі,
народом Центру, навколо якого обертається світ. Оновлення світу
може початися тільки з країни-зародку, країни-початку, країни-яйця
– з Оу-країни (оу – яйце, зародок, насіння, початок).
Тема забування і згадування себе достатньо розкрита в
літературі й кіномистецтві. Прикладом може бути роман Курта
Воннегута «Сирени Титана», фільми «Згадати все» (Total Recall,
1990), «Пам’ятай» (Memento, 2000), «Кодер» (Cypher, 2002). Сенс в
тому, що головний герой може змінити світ, і він про це знає. Але він
також знає, що в силу несприятливих обставин він може про це
забути. Тоді він пише сам собі послання – щоб потім, в
майбутньому, нагадати собі, хто він є і що має робити.
Серед мороку і виродження, страху і розпачу, зради і брехні
Залізної доби, український народ намагається зорієнтуватися в
навколишньому хаосі і знайти шлях порятунку. Він шукає порятунок
назовні – і нічого не знаходить. Тому що порятунок захований в
ньому самому. Порятунок – це він сам.
Але хто ж йому про це скаже, щоб він повірив? Адже за сотні
років його переконали, що він ніхто, що його предки – невдахи, а
його земля – це «окраїна» сусідніх держав і прохідний двір для
всіляких «великих переселень».
Ось тому то, перед початком темної ночі Залізної доби,
українські брахмани винесли Світло на периферію цивілізації – щоб
через два тисячоліття Центр побачив це Світло і згадав себе! А щоб
він не сумнівався, що йому робити – вони показали рекомендовані дії
власним прикладом, розіграли їх «у ролях» у Палестинській Галілеї.

ДИСТРИБУТИВ ДЛЯ ІНСТАЛЯЦІЇ НОВОГО СВІТУ
Народження нового народу типологічно подібне до народження нової
людини. Дитина народжується зі стертою пам’яттю про досвід
попереднього життя. Це необхідно, адже якби вона пам’ятала
страждання, переживання, тривоги, страхи, образи та інші негативні
емоції з попереднього життя, то б народилася психічно хворою, а
може б і вмерла. Тому під час чергового втілення духовна сутність
творить собі нову земну особистість «з чистого листа».
Якщо інформація про досвід всього попереднього земного
життя стирається, то яким чином формуються базові уявлення людини
про себе і світ? За допомогою інформації із-зовні: від батьків,
родичів, культурного середовища. Якщо дитину протягом 3–5 років
научать, що вона втілений бог, то на цьому вона вибудує
боголюдський світогляд і відповідний спосіб життя. Якщо ж її навчать,
що вона всього лише «розумна тварина», то таке уявлення вона
скоріше всього пронесе через усе своє життя.
Це нагадує оновлення комп’ютера. Його робота визначається
базовою операційною системою. При її установці з комп’ютера
стирається інформація про його «колишнє життя» – про стару
операційну систему, інакше нова не зможе коректно працювати.
Нова система завантажується з зовнішнього носія, де програмне
забезпечення зберігається у формі т. зв. «дистрибутива».
Дистрибутив
містить
інсталяційні
програми
у
стисненому,
«запакованому» виді. У процесі ініціалізації нової системи вони
розгортаються і займають значно більше простору.
Подібним чином виглядає перехід від старого до нового світу.
Як показав Рене Генон, «перехід від одного циклу до іншого може
відбуватися тільки у повній темноті» (Криза сучасного світу, 1927).
Це означає, що в ситуації міжциклового переходу стирається суттєва
інформація про попереднє життя, розривається зв’язок із минулим.
Кризовий світ, переживаючи прискорене руйнування, вже не має в
собі позитивної інформації, придатної для народження нової системи.
То де ж її шукати?
Як завжди, на зовнішніх носіях. Добра Новина, основана на подіях
Золотої доби євангельської Галілеї, – це зовнішній дистрибутив
для інсталяції нового світу, який завжди починається з Золотої
доби. Це потік істинної, абсолютно позитивної і продуктивної
інформації, що закладає у фундамент нової цивілізації сонячний,
боголюдський, магічний світогляд. Розпаковуючи, тобто розкриваючи
і реалізуючи цей дистрибутив, ми також отримуємо настанови щодо
правильної організації, взаємодії з ближніми, персонального і
колективного вдосконалення.
Якщо це дистрибутив, то для його інсталяції треба знати
пароль доступу?
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Таким паролем є досягнення спільнотою достатньо високого рівня
свідомості і наявність волі для здійснення інсталяції нового світу. Для
тих же, хто ще не доріс, послання Доброї Новини є закритим.
У чому головний сенс цього послання?
Він сконцентрований в одному реченні: «Шукайте перше Царства
божого та правди його, а все інше вам додасться» (Матвій 6.31–33).
Це не метафора, а пряма настанова до дії.
Звідки почнеться інсталяція нового світу?
Пророцтво Ісуса Хреста: «Усі ви потрапите у пастку цієї ночі, але
після мого воскресіння Я випереджу вас у Галілеї» (Матвій 26.32–32,
Марко 14.27–28). Воно вказує на те, що після темної ночі, що тривала
багато століть, і пастки «дітей мороку» Рух за Царство боже
воскресне і знайде Ісуса Хреста в Галілеї. Сьогоднішня
Українська Галілея багато в чому нагадує євангельську Галілею:
арійське населення, наявність гір, розвинене сільське господарство,
культ Ісуса Хреста і Діви Марії. Територія Галичини становить 49500
кв. км (8,2% тер. України), що на порядок більше території
євангельської Галілеї. Населення Галичини складає приблизно 5
мільйонів, що перевищує 10% всього населення України. Науково
доведено: для вибухоподібного поширення нової ідеї потрібно, щоб
вона опанувала 10% населення. Отже, Галичина володіє необхідною
«критичною масою» для ініціації стрімкого і незворотного переходу
України у Простір волі.
На те, що духовна зустріч з Ісусом відбудеться в
Українській Галілеї, вказує відверто українське прізвище двох
найближчих апостолів Ісуса Хреста, його двоюрідних братів
Якова та Івана Заведеїв. Слово «заведей» означає «заспівувач,
заводій, ініціатор». Цим двом апостолам Ісус дав ім’я Воанергес, що
значить Діти блискавки. Брати уособлюють оновлену хрестиянську
громаду
–
небесномагічну Церкву Дітей
блискавки – заведеївзаспівувачів
нової
Золотої
доби.
«І
одинадцять учнів пішли
в Галілею на гору, куди
їм
призначив
Ісус»
(Матвій 28.16). Згадана
зустріч має відбутися
«на
горі»,
а
саме
Галичина є найбільш
гористою територією України.
До зустрічі в Галілеї!

ВИСНОВКИ
1. Події в євангельській Галілеї були локальним відтворенням
Золотої доби, що існувала протягом 3 тисячоліть на території
Північного Надчорномор’я. Матеріальними артефактами Золотої
доби є Трипільська археологічна культура, що розпочиналася з
Української Галлії – Південно-Західної України.
2. Дух Золотої доби було відтворено родом Ісуса Хреста, що
переселився до Палестинської Галілеї з Первинної Галлії (країни
сонячної духовної сили) – нинішньої Галичини.
3. Згадані події зафіксовані в документі «Добра Новина Ісуса
Хреста, Сина Божого», який задля інформаційної захищеності було
розділено на 4 взаємно доповнюючі євангелія. Всі описані в них події
є одночасно пригодами, наукою і пророцтвами, тому Добра Новина є
неперевершеним зразком згортання (упаковки) інформації. Цей
документ є зашифрованим посланням в майбутнє для тих, хто
спроможеться його прочитати, зрозуміти і застосувати.
4. Напередодні війни 37 року частина учнів Ісуса Хреста –
святий народ – задля збереження знань і навиків здійснила перехід
з Палестинської Галілеї на землю Галичини. Шлях просування
учнів
позначений
неймовірно
швидким
творенням
нових
хрестиянських громад в Малій Азії і Південно-Західній Україні. В ролі
організатора переходу виступив Понтій Пилат – відразу ж після своєї
відставки з посади імперського намісника у 36 році.
5.
Факт
прибуття
святого
народу
в
Галичину
зафіксований у місцевих топонімах: Галілея, Пилатківці,
Констанція, Покуття, Єзупіль (місто Ісуса), Маріямполь (місто Марії),
місцевих традиціях і переказах про українські корені Ісуса та його
батьків – Йосипа і Марії. Ці топоніми, підкріплені неймовірною
концентрацією прадавніх святилищ і монастирів, є нагадуванням
українцям – народу Центру – про його місію творення Золотої доби
нового циклу.
6. Добра Новина є дистрибутивом для інсталяції нового світу:
потоком абсолютно чистої, істинної і продуктивної інформації,
призначеної
для
закладання
фундаменту
боголюдського
світогляду цивілізації нового циклу.
7. Духовним центром народження нового світу є Українська
Галлія–Галілея–Галичина. Як тільки Рух за царство боже опанує
цей край, то в усій Україні почнеться вибуховий процес
оновлення. «Царство боже близько! Оновлюйтесь і вірте в Добру
Новину! (Марко 1.15).
Ігор Каганець, http://sd.org.ua/news.php?id=20463
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ТРИ ПОВЕРХИ ВЕЛИКОГО
ПЕРЕХОДУ: СОЦІАЛЬНИЙ,
НАЦІОНАЛЬНИЙ, МАГІЧНИЙ
Великим позитивом нинішнього часу є те, що дедалі більше людей
ставить перед собою запитання: Що робити? Але щоб відповісти на
нього, спочатку треба зрозуміти, а що, власне, відбувається.
Чим серйозніша проблема, тим потужніші засоби необхідні для
її подолання. Уявіть собі, що на дні моря є скарб, і ви прагнете його
дістати. Якщо це мілководдя, то достатньо просто попірнати. Якщо
глибина більша, то не обійтися без водолазного костюма. Якщо ж
дуже глибоко, то відразу ж готуйте батискаф, інакше так можете
пірнати все життя.
Яке це має відношення до України? А таке, що вже два
десятиліття вона безрезультатно пірнає, і займатиметься цим
безглуздям доти, доки не усвідомить характер і глибину проблеми.

ТРИ РІВНІ КРИЗИ
Для розвитку Українського народу властива циклічність. Народ (від
слова «рід») – це певна генетична лінія, люди зі спільними предками,
біосоціальний організм. Оскільки він міцно вкорінений в Українську
землю, то про нього можна говорити як про геосоціальний організм
Україна. Його життя регулюється сонячно-місячним циклом, що
триває 532 роки. Раз на 532 роки Україна породжує новий
етнос, який виростає з середовища попереднього етносу.
Наприклад, нинішній козацький етнос народився з етносу
русичів (в районі 1480 р.), русичі – з етносу антів (~950 р.), анти – з
етносу сарматів (~420 р.). Якщо продовжити далі цю генетичну лінію
і відраховувати в минуле по 532 роки, то побачимо народження
етносів сколотів (скіфів), кімерійців, пелазгів, самарів-сумерів – аж до
первинного арійського етносу, з якого почалася Арійська раса і
матеріальні
залишки
якого
нині
називаємо
Трипільською
археологічною культурою.
Всі згадані етноси пов’язані між собою як дід – батько –
дитина – внук – правнук... Протягом перехідного періоду
батьківський етнос і народжений ним етнос-дитина живуть разом,
тобто відбувається співіснування старої і нової системи. Народження
нового етносу – це завжди ситуація кризи; в цей час батьківський і
синівський етноси є особливо вразливими.
Проте в житті Українського геосоціального організму бувають
ще масштабніші кризи – кризи цивілізаційно-расового переходу.
Дещо відомо про три попередні кризи Великого Переходу:

1) 40 тис. років тому («дитинство»): формування неоантропів,
першої людської раси з білою шкірою, «дитячим» мисленням і
первісною – Ностратичною – мовою, основаною на звукоімітаціях;
2) 25 тис. років тому («юність»): ліквідація неандертальців як
конкуруючої раси і формування раси кроманьйонців-борійців з такими
новими якостями як розвинена довгострокова пам’ять, конкретне
нормативне мислення, Бореальна мова;
3) 7,5 тис. років тому («молодість») – формування Арійської
раси (гіперборійців): пісенність, абстрактно-логічне творче мислення,
Арійська мова, наступне поширення якої народило сім’ю арійських
(індоєвропейських) мов.

ТРИ РІВНІ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ
Якщо народ перебуває у формі сформованого етносу, тобто нації –
вищої форми розвитку етносу – з власною державою, то вирішення
його внутрішніх проблем може здійснити соціальний рух. Тобто для
подолання існуючих деформацій достатньо енергетики руху за
соціальну справедливість.
Якщо народ знаходиться в поневоленому стані або тільки
формує свою націю і державу, то для цього йому потрібен на порядок
потужніший національно-визвольний рух – рух за національну
справедливість.
Якщо ж народ здійснює перехід до нової раси, то тут не
обійтися без магічної енергетики духовно-світоглядного руху,
спрямованого на зміну мислення і стрибок свідомості. Енергетика
такого руху на порядок вища енергетики національно-визвольного
руху і на два порядки – соціального руху.
Все це можна побачити на прикладі розвитку України. Так,
кожен расовий перехід викликав згадані вище докорінні зміни
мислення, світогляду, соціальної організації, технологій, харчування і
всього способу життя, що врешті-решт впливало на зміну
антропологічного типу (прикладом є грацилізація арійців у порівнянні
з більш масивними кроманьйонцями).
Етнічні
переходи
приводили
до
зміни
етнічної
самосвідомості. Наприклад, з 15 ст. почалось «покозачення»
українців, а через століття вони вже фігурували як «нація козаків».
Цікаво, що козацький етнос відрізнявся від батьківського етносу
русичів не тільки ментально і енергетично (козаки володіли вищою
пасіонарністю), а й антропологічно. Як установив видатний
український антрополог Хведір Вовк, завдяки селекції національновизвольної війни, населення козацьких сіл різко відрізнялося від
населення кріпацьких сіл вищим зростом і більшим коефіцієнтом
брахікефальності
(круглоголовості),
що
є
прогресивними
еволюційними ознаками (див. книгу «Арійський стандарт» (2004).
Соціальні рухи приводили до зміни суспільного устрою,
наприклад, об’єднаний рух військовиків і хліборобів започаткував
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Другий гетьманат Павла Скоропадського (офіційна назва – Українська
Держава), що 29 квітня 1918 року прийшов на зміну Українській
Народній Республіці.

ЩО СЬОГОДНІ МАЄМО В УКРАЇНІ
Маємо кричущу соціальну несправедливість, отже, потрібен широкий
соціальний рух. Проте всі попередні спроби організувати такий рух
не дали значимого результату. Чому? Хоча б тому, що не була
включена енергетика корінного етносу цієї землі – українського.
Для
активізації етнічних
українців
потрібен
рух
за
національне визволення, за творення української національної
держави. Проте ще на зорі державної незалежності цей рух був
успішно заглушений пропагандою поліетнічності, мультикультурності
і мультирасовості держави Україна, отже – її принципової
«неукраїнськості». У 1996 році цей принцип було реалізовано в
Конституції України, яка починається словами: «Верховна Рада
України від імені Українського народу – громадян України всіх
національностей…».
Відбулась
фальсифікація
поняття
Український народ (що значить – «люди одного роду»): ним почали
позначати не етнічних українців, а щось зовсім протилежне, а саме –
громадян України будь-якого етнічної чи расової приналежності. Нині
українофобська пропаганда дійшла до абсурду: згідно з нею будьякий свідомий українець – це переконаний фашист, ксенофоб і
расист, а також потенційний терорист.
Чому національно-визвольний рух в Україні не зміг подолати
антиукраїнську реакцію?
Тому що український геосоціальний організм переживає не
тільки соціальну і національну, але й цивілізаційно-расову кризу.
Україна вже увійшла в процес чергового Великого Переходу. Це
значить, що нова українська етнічна нація має стати нацією нової
раси. Відповідно, для соціального і національного визволення
українцям необхідне докорінне оновлення свідомості, стрімкий вихід
на вищий рівень світогляду, організації, технологій і всього способу
життя. Для здійснення такого стрибка потрібен духовносвітоглядний рух.
Отже, Україна здійснює четвертий цивілізаційно-расовий
перехід, або Перехід-IV. Після проходження вже згаданих вище
стадій «дитинства», «юності» і «молодості», 40-тисячолітній
Український геосоціальний організм виходить на рівень
«зрілості». Визначальною якістю цього рівня є цілісне мислення –
це коли будь-яке повідомлення чи подія автоматично розглядається в
нерозривній єдності з іншими доступними повідомленнями чи подіями,
внутрішнім і зовнішнім космосом, минулим і майбутнім. Таке мислення
опирається на нову метафізику і досвід її практичного застосування, а
його головним технологічним інструментарієм є пошукові системи,
бази знань та Інтернет у цілому. Для цього рівня розвитку властиві
повна гармонія між думкою, словом і ділом, тут стають майже
неможливими брехня, шахрайство, соціальний паразитизм.
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ДО РЕЧІ, ПРО ПАРАЗИТІВ...
Чинник паразитизму надзвичайно важливий. Річ у тім, що Україна чи
не найбільше за всіх вражена соціальними паразитами. Щоб у цьому
переконатися, достатньо згадати три загальновідомі факти: в Україні
один з найвищих в Європі рівень корупції і один з найнижчих в
Європі рівень життя, – і це при тому, що за своїми природними і
людськими ресурсами це найбагатша країна світу.
Ми згадали про паразитизм тому, що кожний з трьох рухів дозволяє
досягнути певного рівня очищення – у відповідності до рівня
енергетики, яку може задіяти цей рух:
соціальний рух пригальмовує паразитів, стримує розрив між
багатими і бідними;
національний рух відсікає чужоземних паразитів, оскільки
включає «економічний націоналізм»; щоправда, лишаються «свої»
паразити, але вони на порядок дрібніші;
духовно-світоглядний рух після здійснення расового
переходу взагалі ліквідує паразитування, адже в умовах тотальної
прозорості, автоматизації рутинних процедур і цілісного мислення
паразитування стає непрестижним, некомфортним і небезпечним.
На перехідному етапі всі три рухи існують паралельно, кожен
з них залучає до своїх лав людей з відповідним рівнем свідомості.
СОЦІАЛЬНИЙ РУХ: ПОЛІПШУЄМО СВОЄ ЖИТТЯ ВЖЕ СЬОГОДНІ
Найпростіше долучитися до соціального руху, який є фундаментом
системних перетворень. Для цього не обов’язково ходити на мітинги
чи брати участь у страйках, тут навіть не потрібна етнічна
самосвідомість. Достатньо мати бажання полегшити собі життя. Це
можна зробити, якщо почати звільнятися від впливу «Матриці» –
системи зомбування, маніпуляцій, контролю і паразитичного
висмоктування життєвих соків. Починати можна – і треба – з
найпростіших речей.
1. «Матриця» керує свідомістю населення через засоби
масової інформації, передусім телебачення. Тому перше гасло
соціального руху: Продай телевізор – купи комп’ютер! Маючи
доступ до Інтернету, ти зможеш спілкуватися хоч з усім світом,
отримувати новини з тих джерел, яким довіряєш,
дивитися
кінофільми без виснажливої реклами.
2. Паразитична система боїться надмірної активності
«донорів», тому постійно придушує пасіонарність населення через
зниження рівня його здоров’я. Тож коли «Міністерство охорони
здоров’я» називають «Міністерством скорочення населення» – це не
жарт, а об’єктивна реальність. Найпотужнішим чинником підриву
здоров’я є масова вакцинація населення, причому за його ж гроші
(люди платять або за вакцинацію, або за відмову від неї у вигляді
хабарів медперсоналу). Вакцинаційний бізнес – це потужний чинник

корупції, «відкатів», «розпилювання бюджету» тощо. Тому наступне
гасло соціального руху: Вакцинатори, коліться самі! – тому що
паразити не вакцинуються і не вакцинують своїх дітей.
3. Наступний чинник контролю населення і придушення його
пасіонарності – це просування горілки, пива, тютюну, а також різних
слабоалкогольних і газованих солодких напоїв. До цього переліку
можна додати й нездорову їжу (в т. ч. з ГМО)
– легальну чи
сфальсифіковану. «Матриця» тут знову вбиває двох зайців: витягує
величезні гроші у населення і підриває його спроможність до
інтелектуального й фізичного опору. Звідси ще одне гасло
соціального руху: Оздоровлюйся! Переходь на козацьку їжу!
Члени Січового братства вважали себе бойовими монахами, тому
харчувалися, за винятком походів, тільки вегетаріанською їжею з
додаванням сала. В поєднання з фізичною активністю і регулярними
молитовними практиками це давало їм фундаментальне здоров’я.
Людина, яка курить і п’є, не має морального права
нарікати на існуючу владу, адже сама фінансує олігархічний
бізнес, добровільно підриває своє здоров’я і руйнує майбутнє своїх
дітей. Свідома відмова від вакцинацій, алкоголю, тютюну, шкідливої
їжі не потребує грошей, навпаки – економить їх і зменшує витрати, в
тому числі на лікування. Це найпростіший спосіб протидії
паразитичній системі. Після цього здорові і самостійно мислячі люди
застосовують різноманітні форми самоорганізації. Найпотужнішою з
форм самоорганізації на нинішньому етапі є Конституційні
збори (див.: «В Україні розпочалася підготовка до Конституційних
зборів», sd.org.ua/news.php?id=20465).

НАЦІОНАЛЬНО-СОЦІАЛЬНИЙ РУХ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ
Національно-визвольний компонент різко посилює енергетику
соціального руху, адже заради життя свого народу люди готові
жертвувати власним життям. На рівні національно-соціального руху
активуються такі потужні чинники солідарності як національна
культура, мова, звичаї, героїчна історія, ідеологія національного
солідаризму, а також такий інструмент як економічний націоналізм.
Гарним прикладом є рух за бойкот іноземних товарів, успішно
реалізований ще Махатмою Ганді. Завдяки цьому водночас
скорочувався ринок для британських і взагалі європейських товарів у
Індії, підтримувалися національні товаровиробники, а самі гандисти
внаслідок відмови від зайвих речей морально очищувалися та
вдосконалювалися. У практиці українців це відповідає принципу
«Свій до свого по своє», або «Український гріш – в українські
руки». Його успішна реалізація відбулась у відверто несприятливих
умовах польської окупації. Тоді, наприклад, український «Маслосоюз»
став провідним експортером міжвоєнної Польщі, а без українського
представника на варшавській зерновій біржі не могли встановити ціну
хліба.
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Надзвичайно важливим чинником посилення пасіонарності населення
є використання української мови.
Розуміючи це, паразитична
«Матриця» докладає чимраз активніших зусиль для заглушення
української мови. Зменшення квоти українського продукту в ефірі, всі
ці російськомовні шоу або двомовні «штепселі і тарапуньки» – це
насправді
інструментарій
контролю
пасіонарності
населення.
Стримування національного руху автоматично веде до
нейтралізації руху соціального. Натомість природним засобом його
посилення є «українізація українців», тобто повернення етнічних
українців до рідної мови, що включає генетичну пам’ять, активує
приховані здібності і наснажує силою рідної землі.
Треба сказати, що досі «Матриця» успішно боролася з
національно-визвольним рухом. Але це тільки тому, що Україна
переживає період руйнування старої нації і творення нації нового
циклу. Тому саме час включати енергетику найвищого рівня.

ВИШНЯ БОРІЯ: АРІЙСЬКА МАГІЯ + ІНТЕРНЕТ
Йдеться про розгортання духовно-світоглядного руху, орієнтованого
на пробудження прихованих в людині можливостей, активну
діяльність в гармонії з природними законами і творення нової
цивілізації. Це продовження на вищому рівні згаданого вище
соціального руху за оздоровлення з застосуванням магічних
можливостей української мови і сучасних знань про природу нашого
світу. Застосування доволі простих практик, передусім технології
самозцілення Живим Словом, дозволяє повністю вийти з-під контролю
паразитичної «Матриці» і нарешті почати повноцінне життя. Основні
кроки щодо практичного здійснення цивілізаційно-расового переходу:
1. Людина взагалі перестає хворіти, тому повністю
звільняється з цупких обіймів офіційної медицини. Якщо в неї є діти,
то вони також перестають хворіти, бо сім’я – це єдина енергетична
система, а діти знаходяться під захистом енергетики батьків. Саме тут
повноцінно спрацьовує гасло: Оздоровлюйся!
2. Спрацьовує принцип «Що всередині, те й назовні»: до
людини починають притягуватися позитивні люди і позитивні події.
Спочатку вона потрапляє у Простір пригод, а згодом починає
поступово оволодівати Простором волі.
Зазвичай при цьому в
людини починають розкриватися дрімаючі досі таланти і здібності.
Починається повноцінна реалізація гасла: Роби те, що любиш!
3. Люди, які вже діткнулися до Простору волі, відчувають себе
іншими людьми, новим народом. Вони починають шукати подібних до
себе і об’єднуватися з ними, а також просвітлювати людей з Простору
боротьби і підтягувати їх до свого рівня. Так відбувається реалізація
гасла: Тримайся за своїх!
Духовно-світоглядний рух вмикає чудесно-магічну енергетику
Золотої доби часів Трипілля і євангельської Галілеї. Тому для цього
руху доступні найрадикальніші новації, зокрема, творення власної

системи освіти, організоване освоєння територій за межами міст,
творення мережі екополісів, різке зростання народжуваності,
творення самодостатніх громад нової української нації і нової раси.
Сучасні технології комунікації дозволяють об’єднати українців
цілого світу в передову національну формацію нового циклу –
глобальну
українську
духовно-економічну
державу-корпорацію
Вишня Борія. Якщо глобалізацію не можна зупинити, то її треба
очолити: українці мають стати найрозвиненішою глобальною
нацією третього тисячоліття. Духовна єдність, цілісне мислення,
прозорість управління, автоматизація рутинних процедур дозволять
різко спростити державну організацію і вийти на вищий рівень
ефективності, адже простота – це потужна продуктивна сила.

ЧИ ТРЕБА СТАБІЛІЗУВАТИ ХВОРИЙ МУРАШНИК?
Нинішні соціальні і національні рухи України перебувають у
плачевному стані. І справа не тільки в тому, що вони роз’єднані.
Головна проблема в тому, що вони намагаються покращити своє
життя в системі, яка безнадійно хвора, розкладається і вмирає. В
результаті виходить, що мимоволі протестні рухи мобілізують цю
систему, надають їй динаміку і відтягують її закостеніння.
Жоден з цих рухів – чи то захисту підприємців, чи підтримки
пільговиків, чи політичні партії –
не ставить питання про
вдосконалення самої людини, але ж саме з неї починається
вдосконалення суспільства.
Тому згадані рухи насправді є частиною «Матриці», вони
грають за її правилами і, по суті, працюють на її стабілізацію та
збереження в майбутньому. Скажімо, жодна політична сила, за
винятком партії «Нова Сила», не висловилася проти масової добровільно-примусової вакцинації, тобто проти тихого геноциду населення,
починаючи з найбільш беззахисної його частини – маленьких дітей.
Тож всі ці протести проти існуючого режиму – це якби мурахи
протестували проти загнивання свого мурашника, безнадійно
враженого паразитами, яких ці ж мурахи й годують (див.: «Доля
мурашника: загибель і воскресіння», НО-9). Перспективу мають
тільки ті рухи, які спрямовані на оновлення людини і суспільства, на
творення нових правил гри, на вихід в нову екологічну нішу, тобто до
нової
системи
стосунків
з
людьми,
всесвітом,
природою,
техносферою.
В
термінах
мірмекології
(мурахознавства)
це
називається вихід з існуючого мурашника й заснування нового
– чистого і здорового.
Звільнення зі щупальців паразитичної «Матриці» відбудеться
тільки тоді, коли люди перестануть добровільно фінансувати
паразитів, знищуючи себе інформаційно і фізично – через залежність
від олігархічних засобів масової інформації, алкоголю, тютюну, через
отруєння себе брудними думками, негативними емоціями і шкідливою
їжею.

45

46

ОНОВЛЕННЯ ЗГОРИ
Згідно з універсальними системними принципами, подолання
проблеми в системі можливе тільки з надсистеми. В термінах
сучасної метафізики, нинішня цивілізаційна система перебуває у
Просторі боротьби і Просторі страждань. Подолати сучасну кризу
може тільки нова сила, що перебуває у Просторі волі, тобто над
проблемною системою. Саме в цьому просторі нині формується
духовно-світоглядний рух – пророкована Доброю Новиною мережа
громад Воанергес – Дітей блискавки.
Тільки цей духовно-світоглядний рух спроможний надати
енергію національно-визвольному руху, спрямувавши його до
творення оновленої України – української нації Золотої доби.
Оскільки
духовно-світоглядний
рух
є
виразно
україноцентричним,
то
йому
найпростіше
і
найефективніше
взаємодіяти саме з українським національним рухом. Після цього
національний рух спроможеться влити енергію в широкий соціальний
рух і спрямувати його до творення нового світу.
Таким чином, рух за оновлення може і повинен розгортатися одночасно на всіх трьох рівнях суспільного буття. Верхні
рівні підживлюють енергією нижні, а тому спрямовують їх у
правильному напрямку. Соціальний рух підтримується і надихається
національним рухом, а національний – духовно-світоглядним.
На нинішньому перехідному етапі українці ще не мають своєї
національної держави. Це має свої плюси і мінуси. Мінус – неймовірно
високий рівень соціального паразитизму і вразливість щодо зовнішніх
загроз. Плюс – повна відкритість до творення нових державних і
цивілізаційних форм. Системна пластичність дозволяє українцям
сформувати
соціальну
організацію,
яка
ідеально
відповідає
інформаційній епосі.

ВИСНОВКИ
1. Україна переживає тотальну кризу, що має соціальну,
національну і цивілізаційно-расову складові.
2. Для подолання кризи потрібно одночасно розгортати
духовно-світоглядний, національний і соціальний рухи.
3. Подолання кризи передбачає оновлення людей і звільнення
їх з паразитичної «Матриці», яку люди самі ж і утримують
добровільно або добровільно-примусово.
4. Нинішні соціальні і національні рухи мимоволі підтримують
існуючу систему, тому є безперспективними.
5. Звільнення починається з простих речей, які доступні
кожному і не вимагають додаткових витрат, а навпаки – дають
суттєву економію.
6. Перехід до нової цивілізації і нової раси починається з
духовно-світоглядного імпульсу. Шукайте найперше Царства божого і
правди його, а все інше вам додасться.

