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Ми вже знаємо, що для розвитку Українського народу властива
циклічність: раз на 532 роки (сонячно-місячний цикл) Україна
породжує новий етнос з новим іменем, який виростає з середовища
попереднього, батьківського етносу. Так, нинішній український етнос
має етнонім «козаки». Він народився з українського етносу русичів,
русичі – з етносу антів, анти – з етносу сарматів.
Якщо продовжити далі цю генетичну лінію, то далі побачимо
етноси сколотів (скіфів), кіммерійців, пелазгів, самарів-сумерів. Так
можемо дійти аж до первинного етносу, з якого у 55 ст. до н.е.
почалася Арійська раса, – його матеріальні залишки нині називають
раннім етапом Трипільської археологічної культури. Всі згадані
українські етноси пов’язані між собою як дід – батько – дитина – внук
– правнук...
Творення
Арійської
раси
було
переходом
на
третій
психоінформаційний рівень – рівень творчості (нестандартних дій).
Тому творення першого етносу Арійської раси 7500 років тому
позначаємо терміном Етногенез-III.
Нині ми є свідками народження в Україні нового українського етносу. Його формування збігається з цивілізаційнорасовим переходом на четвертий психоінформаційний рівень
– рівень мудрості (цілісності). Тому сучасний процес
етнотворення позначаємо терміном Етногенез-IV.
Новий український етнос формується з середовища етносу
козаків – подібно до того, як з перестарілого плоду виростає чистий і
здоровий паросток нового життя. Поки що цей процес доволі
хаотичний, адже «нові люди» ще не усвідомлюють себе
представниками нового етносу. Здебільшого вони є носіями окремих
якостей – потенційних складових нової етнічної системи.
До якостей нового етносу можна віднести:
1) прагнення до чистої їжі і здорового способу життя,
2) відмова від вакцинацій, алкогольних напоїв, фармацевтичних
засобів і взагалі всякої «хімії»,
3) міцне здоров’я, життєвий
навколишніми людьми,

оптимізм

і

гармонійні

стосунки

з

4) самоосвіта, самовдосконалення, розкриття в собі прихованих
здібностей,
5) турбота про навколишнє середовище,
6) творення красивих мистецьких творів, корисні винаходи, пошук
нових форм соціальної організації,
7) зацікавленість у правильному дітонародженні й вихованні дітей,

8) відродження стародавніх українських традицій і промислів,
9) захоплення
іграми,

козацтвом,

страйкболом

та

іншими

10) відкритість
до
новацій,
захоплення
інформаційними технологіями в цілому,

військовими

програмуванням

та

11) відмова від телевізора на користь Інтернету,
12) незалежність мислення, стійкість
пропагандистської машини,

до

зомбування

з

боку

13) достатній рівень особистої свободи і економічної самодостатності
(сам собі начальник).
Кожна з цих якостей ще мало про що говорить, проте коли їх носії
починають активно гуртуватися – це вже етногенез, тобто творення
нової етнічної системи.
Узагальнюючою якістю членів цієї новостворюваної
спільноти є прагнення до гармонійної творчості. Гармонійна
творчість – це коли особиста самореалізація йде на користь не тільки
собі, а й усім добрим людям і Всесвіту в цілому.
Коли виникає ситуація творення нового етносу?
Тоді, коли стара етнічна система загнила і більша частина
етносу з цим змирилася. Проте завжди є активна меншість, яка не
піддалася загальному розкладу, зберегла оптимізм, енергійність і
волю до життя. На тлі хворого і енергетично виснаженого суспільства
такі люди виглядають «білими воронами», пасивна більшість їх
вважає «ненормальними».
Такий стан не задовольняє «нових людей», тому вони
починають тяжіти до собі подібних, бо з ними приємніше,
ефективніше, простіше, надійніше. В цьому середовищі вони
відчувають свою «нормальність», просто це інша норма, інший
стандарт мислення і поведінки.
Врешті-решт вони починають цілеспрямовано організовуватися
в нову спільноту, яка починає рух до повної самодостатності, для
чого творить свій інформаційний простір, свою систему освіти, свою
економіку, свою систему самоврядування.
Чому етнотворення в Україні відбувається раз на 532
роки?
Цю закономірність вивів археолог, історик, культуролог і
астроном Микола Чмихов на основі емпіричних даних. Причини такої
циклічності до кінця не зрозумілі. Головним чинником може бути
кліматичне розбалансування раз на 532 роки, а особливо – раз на
1596 років. Кліматичні зміни загострюють кризу старої системи і
спонукають людей активніше шукати засобів її подолання. Згідно з
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розрахунками
Миколи
Чмихова,
нинішня
1596-річна
епоха
завершується в районі 2015 року. В цьому ж році завершується 7980річний расотворчий цикл і починається новий.
У чому головна відмінність нових людей від старих?
Головна відмінність у їхній пасіонарності, тобто спроможності
більше віддавати своїй спільноті, чим брати від неї. Кожен
новостворений етнос відрізняється від материнського суттєво вищою
пасіонарністю, ярістю, життєвою силою, сонячністю. Для позначення
пасіонаріїв є давнє українське слово «ярії». Це ті, що яріють, горять,
радісно палають духовним вогнем. Пам’ятаєте Василя Стуса? «Ярій,
душе! Ярій, а не ридай!».
Отже, цей новий український етнос є арійським?
Так, а його представники, як би вони себе не називали, за
визначенням
є
аріями,
тобто
пасіонарними
особистостями,
пасіонаріями. Поняття «пасіонарність» (від лат. passio – пристрасть,
пристрасність) введене в науковий обіг Львом Гумільовим у його
монографії «Етногенез і біосфера Землі» (1974). Пасіонарії
виступають рушійним ядром суспільних систем і надають їм вектор
розвитку.
Куди подінеться старий український етнос?
Частина його представників перетвориться і увіллється до
нового,
арійського
етносу.
Ті,
що
цього
не
зроблять,
самоліквідуються. Програма самознищення вже запущена. Цей старий
етнос сам підтримує нинішню паразитичну систему і сам убиває себе.
Він добровільно отруює себе алкоголем, тютюном і брудною їжею,
нищить своїх дітей вакцинаціями, обирає у владу брехунів, бандитів і
соціальних паразитів. Вони з нього смоктатимуть кров до останнього,
а він їх до останнього захищатиме. Тривалість життя буде
скорочуватися, а пенсійний вік зростатиме. Його обкладатимуть
новими податками, підніматимуть ціни на житло та їжу, вводитимуть
нові обмеження, вигадуватимуть різні «обов’язкові страхування» і так
далі до повного знищення.
Але ж цю ситуацію можна якось виправити?
Єдиний спосіб виправлення – це етнічне перенародження.
Занадто далеко зайшла деградація, зіпсуття проникло у всі пори.
Перестарілий етнос і підтримувана ним паразитична система не
надаються до вдосконалення ще й тому, що самі цього не бажають.
Спроби захистити цих людей можуть обернутися проти самих їхніх
захисників. Скажіть пересічній людині про те, що для поліпшення
свого життя їй треба відмовитись від м’яса, алкоголю і тютюну, – вона

за це може вас зненавидіти. Скажіть їй, що вакцинація є
самогубством, – вона подумає, що ви безумець. Скажіть їй, що вона
може оздоровити себе чистим українським словом, – вона взагалі не
зрозуміє, що ви маєте на увазі.
З
другого
боку,
дедалі
більше
людей
цікавиться
альтернативними підходами, самостійно шукають вихід. Ці люди є
кандидатами до нового етносу, з ними треба працювати. Наше
завдання – допомогти якомога більшому числу українців звільнитися з
паразитичної матриці «дітей диявола».
Як виглядатиме новий, арійський етнос України?
Так, як виглядають світлі, здорові, сильні, розумні люди, коли
збираються разом і діють згуртовано. Описані вище розрізнені якості
активних людей складуться в єдину систему і дадуть нову системну
якість.
Новостворюваний арійський етнос завжди володіє дуже
обмеженими стартовими ресурсами, тож на початку діяти йому
доводиться надзвичайно економно і ефективно. Нині те ж саме. Все,
що непотрібне, незрозуміле і неефективне, буде залишене в
минулому – у нас просто нема можливості тягнути його з собою. Цей
принцип «обрубування хвостів» зачепить усі сфери життя. Саме так
діяли трипільці. Їхній приклад рішучого «спалювання мостів»
представляє для нас величезний інтерес.
Нинішня ситуація типологічно подібна до етнотворення у 55 ст.
до н.е., коли новонароджений арійський етнос заснував Трипільську
цивілізацію. Нині все буде по-іншому, проте головні принципи
зберігають свою силу і дозволяють побачити каркас нової системи.

СВІТОГЛЯД
Арії
усвідомлюють
себе
втіленими
божественно-духовними
сутностями, а фізичний світ сприймають як ігрове середовище,
максимально сприятливе для творчості, саморозвитку та радісної
ігрової змагальності. Арії знають, що слово «людина» означає
«гравець», тому весь арійський етнос сприймається як дружна ігрова
команда.
Усвідомлення такого стану справ значно полегшується тим, що
нині ми маємо комп’ютери і уявлення про віртуальну реальність. Для
розуміння принципу втілення достатньо проглянути три захоплюючі
фільми, що вийшли у світ в 1999 році: «Тринадцятий поверх»,
«Матриця», «Екзистенція».
Головне для гравця – повна свобода дій в рамках установлених
ігрових правил. Тому арії дотримуються того ж самого імперативу, що
й їхні предки 7 тисячоліть тому: «Все, що робиться з власної волі, –
добро».
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Слову «релігія» повертається його первинний сенс – «відновлення
зв’язку» (ре-лига). Людина повинна згадати, що є безсмертною
духовною сутністю, яка еволюціонує шляхом багаторазових земних
втілень. Це подібно до того, як у ході снобачення людина раптом
усвідомлює, що насправді вона спить і діє в іншій реальності.
Завдання
релігії
виражається
гаслом:
«Сплячий
має
проснутися». Людина має усвідомити себе втіленим гравцем –
людиною, і досконало зіграти відведену їй роль у цьому сеансі життя.
На цю тему є чудовий фільм «Початок» (2010) .
Після кожного ігрового втілення духовна сутність («оператор»)
має ставати досконалішою. Так само має поліпшуватися генетика
нашої «ігрової раси» і навколишній ігровий простір. Тому наступне
релігійне гасло: «Світ після нас має стати кращим!» Життя треба
прожити так, щоб у наступному сеансі втілення вийти на вищий
ігровий рівень – з вищими можливостями гравця, у досконаліших
тілах, у гармонійнішому ігровому середовищі.
Досконала гра потребує знань і технологій їх правильного
практичного застосування. Ці знання треба культивувати: творити,
накопичувати, вдосконалювати, очищати від помилок, передавати
своїм нащадкам (новим членам ігрової команди) і самим собі – у
наступних втіленнях. Тому можна сказати, що РЕЛІГІЯ АРІЇВ – ЦЕ
ЗНАННЯ.
Подібним чином було у трипільців, які свою релігію позначали
словом «Віди» – відання, знання. Тодішні арії також залишили в
минулому все незрозуміле і непрактичне, тож робили тільки те, у що
вірили, а вірили тільки в те, що розуміли. Між теорією і практикою не
було жодного розриву – це були органічні складові тотальної гри в
життя.
Така нерозривна єдність теорії та практики досягається тоді,
коли теорія основана на знаннях високої якості, адже істинні знання
завжди активні, вони прагнуть реалізуватися. Тому завдання нового
етносу – сформувати корпус істинних знань.
Хіба нинішня наука не володіє такими знаннями?
Сучасна система знань значною мірою сфальсифікована. Причому
чим ієрархічно вищий рівень знань, тим більше вони зіпсовані. Так,
на духовно-світоглядному рівні взагалі маємо повне перевертання. На
рівні хронологічному бачимо надзвичайно деформовану історію і
археологію. Суттєво спотворені уявлення про правильну організацію
суспільства. Сучасна медицина – це на 90% фальсифікації і
шахрайство. Те ж саме з системою харчування – люди масово
споживають отруту і вважають, що по-іншому не може бути. Жахлива
ситуація у сфері виховання і освіти. Дослідники стану сучасної науки

вказують на те, що людство переживає кризу парадигми, на черзі –
радикальний перегляд наших уявлень про світ.
Релігія нового циклу – це світогляд і розвиваючі практики,
основані на знаннях (відах). Так що ми йдемо до такого стану, коли
наука, релігія і мистецтво перебуватимуть в нероздільній цілісності.
Певною мірою, це буде повернення до Трипільської релігії, але вже на
новому оберті еволюційної спіралі.
Як і 7500 років тому, нині знову актуалізуються три
фундаментальні релігійні настанови: Освячуйся! Озброюйся!
Плодися! Освячення дає нам здоров’я, радість, гармонію і безпеку.
Озброєння дозволяє жити в мирі з іншими етносами. Висока
плодючість
дає
силу, конкурентоспроможність
і
еволюційну
перспективу.
Для правильного розвитку народу потрібні певні усталені
зразки, приклади для наслідування, прояви ідеальної реалізації. Їх
може бути дуже багато, проте важливо окреслити певний
обов’язковий мінімум. Це особливо важливо на етапі зародження
нового арійського етносу. Іншими словами, потрібен Арійський
Стандарт.
Саме слово «стандарт» складається з двох коренів: *стан
(стабільний, стійкий, постійний, непорушний) і *арта (орт, рота, рита)
–
істинний,
правдивий,
правильний,
якісний,
мистецький,
майстерний. Тому істинне значення слова «стандарт» – це
стабільно висока якість, стала досконалість. Йдеться про
обов’язковий мінімум, який дозволяє досягнути високої якості у
визначеній сфері.

ЩО ТАКЕ АРІЙСЬКИЙ СТАНДАРТ
Рекомендований мінімум для нового етносу формуватиметься
поступово. Всі його складові перевірятимуться суспільною практикою,
щось буде доповнюватися, а щось уточнюватися. Проте вже зараз ми
можемо побачити ескіз «каркасу» способу життя нового українського
етносу, його базових принципів і навиків.

1. ЧИСТЕ ХАРЧУВАННЯ, ЧИСТЕ ТІЛО
Вживання якісних харчових продуктів і відмова від вживання отрути.
Найбільш якісною є свіжа рослинна їжа і молочні продукти, на
порядок нижчу якість має їжа після термічної обробки. Наприклад,
гречану кашу краще не варити, а настоювати у воді. Нормальною
тваринною їжею вважається та, яка отримана у взаємовигідній
співпраці з твариною: молоко, курячі яйця. Наприклад, корова
зацікавлена в тому, щоб у неї брали молоко, курка повідомляє
людину про знесене яйце. Вживання м’яса допустиме тільки в
екстремальних ситуаціях («у поході можна їсти все, що доступне»)
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або як ритуальна їжа, яка споживається колективно після
спеціального спільного освячення.
Найпоширенішими отрутами, що нині вживаються в якості їжі, є
етиловий спирт (яд і наркотик) і оцтова кислота (сильний яд). До
отруйних речовин також відносяться штучно виготовлені «вітаміни»,
«таблетки» (фармацевтичні препарати) і генетично модифіковані
організми (ГМО).
Найбільш збоченою практикою є введення отрути прямо в кров,
в обхід природних захисних бар’єрів організму. До таких злочинних
практик належить вакцинація. Всі вакцини є шкідливими (докладно
про вакцинаційний геноцид читайте у книзі: Олександр Коток.
«Безжальна імунізація»). Застосування вакцин основане на
сатанинському світогляді, згідно з яким Творець начебто є
недосконалим, створив світ з недоробками, а його халтуру нині
доводиться постійно виправляти «чесним, але непідкупним»
вакцинаторам.
Згідно з Арійським світоглядом, людина отримала від Творця
досконале тіло, наше завдання – правильно застосувати закладені в
нього безмежні можливості. Тому негоже цей дар Божий паплюжити
всілякими вакцинаційними отрутами, татуюванням, пірсингом та
іншим сатанізмом.

2. ЧИСТА ПСИХІКА, СОНЯЧНИЙ СВІТОГЛЯД
Існує прямий зв’язок між фізичним тілом (плоттю) і психікою (психоенергетичним тілом). Очищення плоті очищує психіку, і навпаки –
оздоровлення психіки автоматично веде до поліпшення фізичного
здоров’я. Очищення психіки досягається шляхом наповнення її
позитивними уявленнями, думками та емоціями з одночасним
звільненням від негативної інформації.
Для наповнення позитивною інформацією треба слухати
гармонійну музику, споглядати красу, розмовляти чистою мовою,
спілкуватися зі світлими людьми, займатися улюбленими справами,
робити
шляхетні
вчинки,
уникати
негативних
емоцій.
Найінтенсивнішою,
а
тому
найефективнішою
практикою
психофізичного оновлення є технологія «Живе Слово». Тому
володіння азами цієї технології відносимо до Арійського Стандарту.
Очищення психіки відкриває перед людиною шлях до
формування позитивного, світлого, оптимістичного світогляду. Це
особливо відчувається в ході застосування Живого Слова, адже зміни
відбуваються швидко. Тож людина починає розуміти, що це вона
особисто, силою свого слова змінює себе і навколишню реальність.
Вона усвідомлює, що ми живемо у Всесвіті, дружньо налаштованому
до людини. Таке усвідомлення ще більше заохочує людину до
вдосконалення себе і навколишнього світу.

3. ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ
Загально відомо, що для гарного самопочуття треба щодня рухатися,
ходити чи бігати, робити фізичні вправи. Високу ефективність
показала система «Око відродження» – п’ять тибетських вправ. Вона
робиться за 10–20 хвилин, її легко опанувати, вона придатна для
людей будь-якого віку. Отже, володіння «п’ятьма тибетцями» – це
також елемент Арійського Стандарту. Арії мають бути не тільки
здоровішими за інших, а й красивішими і сильнішими. Тому треба
працювати над своїм тілом, розвивати силу, спритність, гармонійність.

4. ПРОСТІР ВОЛІ, АБО ЦАРСТВО БОЖЕ
Чиста, гармонійна людина починає автоматично підніматися у Простір
волі – простір гармонійних подій, в євангельській термінології – у
Царство боже (див.: «Здоров’я людини і простори буття», НО-9).
Спочатку відбувається гармонізація внутрішніх подій (здоров’я), а
потім – зовнішніх (гарні стосунки з людьми, позитивні життєві
ситуації).
Правильна фізична активність разом з плеканням чистої психіки
і чистого харчування автоматично приводять до того, що людина
перестає хворіти і незабаром взагалі забуває, що це таке – хвороби. У
здорових батьків – здорові діти, адже сім’я – це єдина
психоенергетична система, тож діти перебувають під енергетичним
захистом батьків. Тому стандартом для арійських родин є повна
відсутність хвороб.
Гармонізація внутрішнього світу людини неминуче приводить до
гармонізації подій навколо неї, починаючи зі стосунків з дітьми,
родичами,
друзями.
Через
якийсь
час
людина
починає
усвідомлювати, що навколо неї не відбуваються негативні події. Не
тому, що вона їх так сприймає, а тому, що їх об’єктивно просто не
існує.
Наведені
вище
чотири
пункти
Арійського
Стандарту
забезпечують
виконання
традиційної
релігійної
настанови
«Освячуйся!» Три наступні пункти є реалізацією релігійної настанови
«Озброюйся!»

5. ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА
Знання і вміння їх застосувати завжди були джерелом сили. В сучасну
інформаційну епоху вміння знаходити потрібну інформацію,
опановувати її і правильно застосовувати перетворюється на
головний показник озброєності. Тому до Арійського Стандарту можна
віднести вміння працювати в Інтернеті, установлювати на свій
комп’ютер операційні системи і комплекс необхідних програм.
Перевага надається вільному і безкоштовному програмному
забезпеченню на основі ОС Лінукс. При цьому використовуємо
принцип інформаційної відкритості, властивий для раннього
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хрестиянства: все найкраще, створене у світі, належить нам –
аріям! Вміння створювати якісні інформаційні продукти – комп’ютерні
програми, бази знань, книги, ігри, освітні курси, мистецькі твори – є
головним джерелом економічного процвітання нового етносу. Глибоке
розуміння
інформаційних
процесів
і
досконале
володіння
комп’ютерними технологіями – найпотужніша зброя в умовах
інформаційної епохи.

6. КУЛЬТУРА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
Мирний розвиток нового етносу залежить від його спроможності
захистити себе. Арійський етнос не повинен спокушати хижаків
можливістю легкої перемоги, а тому, за звичаєм предків, має бути
потужно озброєним («Чому трипільці були озброєні до зубів», НО-11).
Система самозахисту має будуватися подібно до «швейцарської
моделі».
В ідеалі кожен арій має бути оснащений легальною
довгоствольною і короткоствольною вогнепальною зброєю. На жаль,
на відміну від багатьох демократичних держав, в Україні ще не
узаконене вільне володіння короткоствольною зброєю, тому доцільно:
1) підтримувати громадські й політичні рухи за ухвалення
державних законів, що дозволяють законослухняним громадянам
вільно зберігати і носити пістолети та револьвери;
2) використовувати легальні можливості для опанування
культури короткоствольної зброї. Тренуватися можна з револьверами
під 4-міліметровий патрон Флобера: згідно з законами України, такого
роду тренувальні засоби взагалі не вважаються зброєю, тож не
потребують жодних дозволів. Стандартом для проведення тренувань і
змагань можна вважати револьвер під патрон Флобера Сафарі РФ-461
харківського підприємства ЛАТЕК.
Повноцінні тренування зі справжньою зброєю можна проводити
в тирах і на стрільбищах, які, зазвичай, мають право на придбання
справжніх пістолетів і револьверів. Тренування і змагання зі стрільби
періодично влаштовує Українська асоціація власників зброї.

7. ОРГАНІЗОВАНІ АРІЙСЬКІ ГРОМАДИ
Важливим чинником захищеності є організованість аріїв у місцеві,
професійні, відпочинкові та інші громади за інтересами. Арій не
повинен бути самотнім: він або приєднується до існуючих громад, або
створює свою. Первинні громади, де люди особисто знають один
одного, об’єднуються в Етномережу. Належність арія до громади
нового етносу – це також Арійський Стандарт.

8. ПЛОДЮЧІСТЬ
Висока народжуваність є головним, базовим чинником успішного
розвитку будь-якого етнічного організму. Новий етнос може
перемогти тільки при наявності демографічної переваги. Для цього

арійські сім’ї повинні мати принаймні трьох дітей. Фундаментальне
здоров’я арійських родин та їх включення в організовані громади
значно полегшують плекання дітей – навіть в умовах мегаполісів.
Проте про справжню демографічну перевагу і виконання
релігійної настанови «Плодися!» можна говорити тільки тоді,
коли в арійських сім’ях буде по 10 і більше дітей. Згідно з
давньою українською традицією, повноцінною вважалася сім’я з 16ма дітьми. Це і є справжній Арійський Стандарт. Сьогодні він
досягається тільки в релігійних сільських громадах на Тернопільщині,
де сім’ї виховують по 10–17 дітей. Такого рівня плодючості можна
досягнути тільки у вільному просторі за межами міст, у власних
садибах.

9. САДИБА У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
У місті народження дитини завжди викликає багато проблем, головна
з яких – відсутність простору для розвитку. Це потужний стримуючий
чинник, це мотивація до мінімальної кількості дітей. Натомість у селі
працює протилежна мотивація, адже чим більше дітей, тим
більше помічників у господарстві. Тому наявність власного
господарства на своїй землі – ще одна стандартна вимога для
успішного розвитку нового етносу.
Проживання в сільській місцевості створює кращі
можливості для виробництва інформаційного продукту – аби
тільки був доступ до Інтернету. Село – це не стільки територія для
виробництва продовольства, скільки простір для гармонійного життя.
Найкращі мистецькі твори завжди писалися саме тут – у спокої і
красі.
У наш час поступово розгортається процес відтоку людей з міст
у сільську місцевість. Зазвичай це виглядає як хаотична втеча, адже
такі переселенці опиняються самотніми в незнайомій місцевості. Для
освоєння нового цивілізаційного простору потрібна не втеча, а
цілеспрямоване переселення вже сформованими громадами.
Тому цей пункт Арійського Стандарту можна реалізувати тільки після
реалізації пункту 7, тобто після створення достатньо потужних, добре
організованих громад у містах свого теперішнього проживання.
Описані вище 9 пунктів є тільки організуючим каркасом,
відкритим для доповнення після ретельної колективної перевірки.
Кожен з цих пунктів має наповнитися спеціалізованими розділами з
конкретними описами принципів, рекомендацій, методик.
Ми тільки стали на шлях творення Арійського Стандарту.
Наповнення його конкретним змістом – завдання для багатьох
поколінь нової раси. І якщо для нас окремі його пункти ще
виглядають далекою перспективою, то вже для наших внуків
Арійський Стандарт сприйматиметься як самозрозуміла буденна
норма.
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Процес перетворення України та світу вже відбувається і йде з
прискоренням. Новий український етнос буде одночасно і духовною
громадою – Церквою Івана, і глобальною діловою корпорацією, і
передовою державою інформаційної епохи. Першим кроком до її
побудови має бути звільнення українців від нинішнього дурману –
алкогольного, тютюнового, інформаційного. Сплячий має проснутися.
Саме тому Ісус Хрестос так часто закликає нас: Бадьоріться!
Дерзайте! Будьте бадьорими і сміливими!

ПЕРШЕ ЧУДО ІСУСА ХРЕСТА:
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД АЛКОГОЛЮ
«Добра Новина Ісуса Хреста, Сина Божого» – це прямі настанови для
творців нового світу. У цьому сакральному документі нема нічого
випадкового, всі події пов’язані доцільністю і залізною логікою.
Настанови для здійснення Великого Переходу записані не
тільки у словах, а й у самих діяннях Ісуса. З чого почалася Його
публічна діяльність? Зі здійснення дива під час весілля у Кані
Галілейській. Ця чудесна подія має для нас принципове значення,
адже чітко вказує, з чого треба починати масове оновлення
суспільства і Великий Перехід до нового цивілізаційного циклу.
Про це диво нам повідомляє апостол Іван Заведей –
найталановитіший і найдовіреніший учень Ісуса Хреста: «Через три
дні було весілля в Кані Галілейській, і була там мати Ісуса. Запросили
на весілля також Ісуса та його учнів. Коли ж забракло вина, мати
Ісуса каже до Нього: Вина не мають. Ісус відповів їй: Що мені й тобі,
жінко? Ще не прийшла моя година. Але Мати його мовила до слуг: Що
тільки скаже вам, робіть. Було ж там шість кам’яних посудин на воду,
кожна вміщала дві або три міри. Сказав їм Ісус: Наповніть посудини
водою. Вони наповнили їх по вінця. Далі каже: Зачерпніть тепер і
несіть до весільного старости. І понесли. Коли староста покуштував
воду, що стала вином, – не знав він, звідки воно взялося, знали лише
слуги, котрі зачерпнули воду, – закликав молодого і мовив до нього:
Кожен чоловік дає спершу вино добре, а як нап’ються – гірше. Ти ж
добре вино зберіг досі. Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані
Галілейській і тим об’явив свою славу, і учні Його увірували в Нього.
По тому пішов Він у Капернаум, сам Він і його мати, і брати, і його
учні, і пробули там разом кілька днів» (Іван 2.1–12).
Щоб зрозуміти сенс цієї події, треба вияснити що, власне, пили
на цьому весіллі. Річ у тім, що українське слово «вино» має три
значення: 1) виноград (див. словник Бориса Грінченка), 2)
виноградний сік, 3) алкогольне вино (зброджений виноградний сік).
Первинним значення слова «вино» є сік винограду, адже саме слово
«виноград» буквально означає «оболонка для вина», «сховище
вина» (град – огорожа, оболонка, захист).
У згаданому вище євангельському оповіданні для позначення
вина вживається гелленське (давньогрецьке) слово «ойнос» (οινος).

Близьке до нього гелленське слово «ойне» (οινη) означає: 1)
виноградна лоза, 2) вино (давньогрецько-російський словник
Дворецького). Це слово «ойнос» також має два значення: 1)
незброджений (безалкогольний) сік, 2) зброджений сік – алкогольне
вино.

П’ЯТЬ СОРТІВ ВИНА, ТОБТО ВИНОГРАДНОГО СОКУ
Найбільш якісним є «живе вино» – свіжо віджатий
виноградний сік, «фреш». Він об’єктивно є найсмачнішим і
найкориснішим, про це знали завжди – і тепер, і в давнину. Завдяки
тому, що виноград у гронах можна зберігати багато місяців, «живе
вино» могли споживати аж до весни, поки ще стояла прохолодна
погода. Проте сам процес зберігання живого винограду був
непростий, адже вимагав дуже точного дотримання технології
зберігання: акуратний збір у суху погоду в рукавичках, видалення
пошкоджених виноградинок, прохолодне приміщення, розвішування
грон на шнурках або акуратне складання їх у ємності, застосування
природних фітонцидів (хрін, часник) та багато інших тонкощів.
Вином «другого сорту» вважався переварений сік – він
міг зберігатися у добре закупореній глиняній посуді протягом
багатьох років. Це найпоширеніший спосіб зберігання соку в усі часи.
Зазвичай переварений сік був занадто концентрований, тому його
розбавляли приблизно такою ж чи більшою кількістю води.
Вином «третього сорту» був сік, який отримували
шляхом додавання води до виноградного сиропу. Цей сироп
виробляли шляхом тривалого виварювання соку. Іноді він був таким
густим, що його намазували на хліб як повидло. Виноградний сироп
дуже добре зберігався, а для відновлення з нього соку зазвичай
додавали воду в пропорції 1:20. Фактично, це був виноградний
компот.
Як бачимо, вина другого і третього сорту вимагали термічної
обробки, адже після видушування виноградний сік швидко починає
ферментувати, розпадатися. Якщо цей розпад не зупинити, то
можна отримати вино «четвертого сорту» – алкогольне.
Для цього через 4–6 днів після видушування сік розливали в
посудини або в нові бурдюки з козячої шкіри. По мірі бродіння і
виділення вуглекислого газу бурдюк гранично роздувався. Нові
бурдюки еластичні, тому під тиском газу спокійно розширюються.
Старі ж бурдюки вже втратили свою податливість, тому при заливанні
молодого вина (неперебродженого соку) можуть луснути.
Як бачимо, для отримання вина четвертого сорту (тобто
алкогольного) використовується найпростіша технологія, яка не
вимагає ні надзвичайної ретельності як для фрешу, ні термічної
обробки як для консервованого соку. Достатньо просто перекрити
доступ кисню.
Фатальним недоліком цього методу зберігання соку є те, що під
час бродіння виділяється етиловий спирт, який є отрутою і
сильнодіючим наркотиком. Про останнє, до речі, відверто
повідомляється в державному стандарті СРСР – ГОСТ 18300-72 на
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етиловий спирт. У розділі 5 «Вимоги безпеки» надруковано: «5.1.
Етиловий спирт – легко займиста, безбарвна рідина з характерним
запахом, належить до сильнодіючих наркотиків, що викликає
спочатку збудження, а потім параліч нервової системи».
Про цю небезпеку люди знали набагато раніше, тому
алкогольне вино (виноградний сік 4-го сорту) – це був «напій для
бідних» чи, краще сказати, низів суспільства. Його категорично
забороняли вживати жінкам – через неминуче отруєння яйцеклітин і
ймовірність народити потвору. Чоловіки ж, якщо його пили, то сильно
розбавляли водою, зазвичай у 3–10 разів. Міцність такого
алкогольного вина не перевищувала 3 градусів, тобто воно було
навіть слабкішим за нинішнє пиво. Проте вживання навіть такого
вина засуджувалося суспільством (як нині наркоманія) або взагалі
заборонялося. Наприклад, закони Давнього Риму взагалі забороняли
вживати алкогольне вино людям до 30 років, тобто в період
активного відтворення потомства. Тоді добре знали, що алкоголь є
отрутою навіть у таких малих дозах. Сьогодні точно встановлено, що
смертельна доза 96% етилового спирту – 250-300 мл або 6-8
мл на 1 кг маси тіла.
Отже, алкогольне вино є продуктом розпаду (розкладання,
вмирання) виноградного соку, але не остаточним. Якщо до вина
відкрити доступ повітря, то за 2–4 тижні воно прокисає і
перетворюється на вино «п’ятого сорту» – «кисле вино», оцет
(гелленською – оксос, тобто «кислий», від «окис»).
Якщо алкогольне вино – це наркотик і отрута, то оцет – це
абсолютна отрута. Вживання оцту людиною руйнує її систему
травлення, особливо нирки і печінку. Для дорослої людини
смертельна доза безводної оцтової кислоти становить 12-15 г, оцтової
есенції – 20-40 мл, столового 9% оцту – близько 200 мл. Тобто
отруйність оцту в 10 разів вища за отруйність етилового спирту.
Скажімо, якщо від стакану «вина 4-го сорту» людина п’яніє, то від
стакану «вина 5-го сорту» – вмирає. Саме через свою здатність
убивати все живе оцет використовується при консервації і
дезінфекції, зокрема для знищення вошей та інших паразитів. Навіть
невеликі дози оцту убивають грибки, плісняву, спорові форми
мікробів, стійкі до кип’ятіння.
Отже, найкориснішим є свіжо видушений виноградний сік
(фреш). Після видушування він уже за годину починає розпадатися
(бродити). Процес розпаду можна зупинити термічною обробкою,
отримавши консервований сік, сироп або повидло. При додаванні
води їх перетворюють на смачні і корисні напої. За свідченням
античних авторів, найкращі вина були нешкідливими.
Римський вчений і ерудит Пліній Старший (1 ст. н.е.) ясно
писав, що «хороші вина не містили спирту».
Якщо ж розпад не зупинити, то цілющий сік швидко
перетворюється на отруту, адже продуктами його бродіння є етанол
(наркотик і отрута, що знищує передусім мозок) або оцет (на порядок

потужніша отрута, що знищує передусім шлунок, нирки і печінку).
Чим глибша глибина розкладання, тим вища отруйність.
Через свої відомі отруйні якості алкогольне вино і оцет не є
продуктами харчування. Натомість вони є корисними для зовнішнього
застосування – як розчинники, паливо, дезінфікуючі засоби тощо.
Споживання цієї отрути в якості напоїв є, в залежності від дози,
засобом повільного або швидкого самогубства.

ЩО ПИЛИ НА ВЕСІЛЛІ В КАНІ ГАЛІЛЕЙСЬКІЙ
Галілея була краєм з розвинутим виноградарством, тож там масово
виробляли вино, тобто виноградний сік, усіх п’яти сортів: від фрешу
до оцту. Весілля в Кані Галілейській відбулося на самому початку
публічної діяльності Ісуса Хреста, отже – у квітні або травні 30 року
н.е.
Фреш, скоріше всього, не пили, адже зберегти до травня свіжі
грона винограду доволі проблематично. Так само не пили оксос,
тобто воду з додаванням оцту – такого роду напої пили зазвичай у
походах, при відсутності чистої води: тоді оцет додавали до води для
її знезараження.
А що пили? Те, що зазвичай п’ють у виноградарських селах на
весіллі – консервований сік або компот з розведеного виноградного
сиропу. За нашою класифікацією – це безалкогольні вина другого і
третього сорту.
Чи
пили
на
весіллі
алкогольне
вино?
Аналіз
євангельського тексту дозволяє стверджувати: Так, частина
гостей його пила. Інакше весільний староста не сказав би фразу:
«Кожен чоловік дає спершу вино добре, а як нап’ються (сп’яніють) –
гірше». Звісно, що це не була сучасна пиятика, адже алкогольне вино
в ті часи було слабкіше чим теперішнє пиво. Проте якщо протягом
тривалого часу попивати навіть такий слабоалкогольний напій, то
неминуче сп’янієш. Можна припустити, що та частина чоловіків, що
вживала алкогольне вино, вже була п’яна (жінки не пили з описаних
вище причин). Сам весільний староста, скоріше всього, перебував у
стані повної тверезості – в силу виконуваної ним відповідальної
функції.
Так от, під час весільного застілля вино закінчилося. Скоріше
всього, йдеться саме про алкогольне вино, адже з компотами в селі
зазвичай нема проблем. Чому це сталося – можна тільки
здогадуватися. Можливо, алкогольне вино не користувалося
популярністю, тому його не заготовили в достатній кількості. А може
стали більше пити ніж раніше.
Проте, знаючи, що в Євангелії нема нічого випадкового, можна
припустити, що нестача алкогольного вина була організована
спеціально. Скоріше всього – Дівою Марією, яка у такий спосіб
підштовхнула Ісуса до публічного чудотворення. З другого
боку, подія в Кані Галілейській допомогла пронести крізь два
тисячоліття дуже важливе послання для нинішнього кризового
людства.
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Схема проста. Частина людей на весіллі п’є алкогольне вино. Раптом
воно закінчується і це привертає загальну увагу. Ісус здійснює диво,
перетворюючи велику кількість води (400–600 літрів) на якесь інше
вино, значно смачніше. Його несуть спочатку весільному старості, бо
він персонально відповідає за те, щоб часом не сталося якогось
харчового отруєння (так само робиться й досі в українських селах).

Староста куштує вино. Воно виявляється настільки приємним,
що староста закликає до себе молодого і висловлює йому своє
захоплення.
Що ж це було за вино, яке так сильно відрізнялося від вин
другого, третього і четвертого ґатунку, що їх пили весільні гості? Це
було вино першого ґатунку, тобто виноградний фреш – свіжо
віджатий виноградний сік. До цього висновку доходять теологи,
що глибоко досліджували це питання. «Можна бути впевненим, що
створений Ісусом напій був освіжаючим, безалкогольним виноградним
соком» – пише Джеймс Бойд (James Boyd), доктор богословських
наук. «Добре вино на весіллі в Кані мало бути свіжим виноградним
соком» – стверджує американський теолог і проповідник Чак Нортроп
(Chuck Northrop).
Тільки виноградний фреш, та ще й у травні місяці, міг
здивувати весільного старосту і викликати його захоплення. І
тільки живий сік був напоєм, що відповідав гідності Сина
Божого. В жодному разі це не могло бути розбавлене алкогольне
вино четвертого сорту – отруйне наркотичне пійло. Неймовірно, щоб
Ісус запропонував його своїм вже підпилим землякам, та ще й у такій

величезній кількості. Натомість велика кількість смачного свіжого
соку мала їх збадьорити, очистити кров від алкоголю і повністю
протверезити.
Ми вже знаємо, що всі євангельські події є настановами на
майбутнє для нового народу. Перше прилюдне чудо, вчинене Ісусом
Хрестом, вказує на перший крок, з якого має початися Великий
Перехід – до нової цивілізації, до нового світу. Цим першим кроком
має бути повна відмова від алкоголю – в будь-яких дозах, у
будь-якому вигляді. Царство боже несумісне з наркотичним
дурманом.
Якщо на весіллі в Кані Галілейській настанова до повної
тверезості була зроблена у формі дії, то на Таємній вечері вона була
чітко підтверджена словесно.

Нагадаємо, що у четвер 22 березня 31 року Ісус з учнями
святкував Арійський Новий рік. Оскільки вони перебували у
ворожому іудейському Єрусалимі, то це вечірнє святкування
відбулося таємно (звідси й назва – Таємна вечеря).
Відправивши подалі Іуду-зрадника (єдиного іудея серед
апостолів), Ісус здійснив з учнями-галілеянами традиційний арійський
обряд побратимства (причастя): вони спожили розділений Ісусом
коровай і запили його «плодом винограду». При цьому Ісус вжив не
багатозначне слово «ойнос» (οινος), що могло означати як
алкогольне, так і безалкогольне вино, а вираз «плід винограду»,
«народжений виноградною лозою» (гелленською: γενηματος της
αμπελοσ). Цим терміном раніше позначали саме свіжо віджатий
сік. Слово «плід» («породження») вже вказує на початкову стадію
існування предмета. На відміну від нього, алкоголь є результатом
вмирання і кінця. Оскільки алкоголь є продуктом розпаду (бродіння),
то називати його «народженим виноградною лозою» є абсурдом –
таким самим, якщо б мерця назвали плодом або новонародженим.
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Таємна вечеря є для нас дуже важливою, адже на ній Ісус дав прямі
настанови для правильного життя: «Я дав вам приклад, щоб, як Я
зробив вам, так і ви робили» (Іван 13.15). У даному ж випадку – це
настанова дотримуватися повної тверезості, без жодної диявольської
облуди про «безпечні» слабоалькогольні напої і «культурне пиття»,
тобто
легалізовану
наркоманію
і
«культурне»
добровільне
самознищення.
Проте тверезість – це не тільки збереження власного здоров’я.
Це прояв активної соціальної позиції і економічний удар по
підлому бізнесу соціальних паразитів – дітей диявола. З
другого боку, людина, яка курить і п’є, не має морального права
нарікати на існуючу несправедливу владу, тому що сама ж її
підтримує власними грошима.
Додамо,
що
легалізована
державою
наркоторгівля
алкоголем і тютюном – це головний чинник, за допомогою
якого малочисельна паразитична верхівка тримає під
контролем населення. Наркотики пригнічують пасіонарність
народу, виснажують його, затуманюють свідомість і не дають шансу
звільнитися від експлуатації. Натомість Добра Новина вказує шлях до
визволення.
У ширшому сенсі чудо в Кані Галілейській і настанова Таємної
вечері вказують на необхідність відмовитися від вживання будь-яких
наркотичних речовин і отруйної їжі, до якої призвичаїли людей діти
диявола. Здорова їжа – це козацька їжа. А найкраща їжа – жива, зі
свіжих продуктів, без термічної обробки. Це надійний орієнтир для
еволюції дітей Божих та їхньої перемоги.
Ігор Каганець, http://sd.org.ua/news.php?id=20780

ЖИВА І МЕРТВА ВОДА: ДО РЕАЛІЙ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ
Кожен пам’ятає ці казкові сюжети: щоб загиблого героя повернути до
життя, його тіло поливають спочатку «мертвою», а потім «живою»
водою. Такого роду чудеса зазвичай мають цілком реальну основу, а
за очевидними перебільшеннями ховаються доволі буденні речі.
У даному випадку йдеться про те, що пораненій людині треба
спочатку продезінфікувати рани, а потім дати поживу для швидкого
відновлення.
Найкращим засобом для відновлення здоров’я є свіжо віджаті
соки. Тому саме їх використовують після важких операцій, а також
тоді, коли людину треба швидко відновити після хвороби. Свіжий сік
(фреш) – це і є «жива вода».
Найкращим і найдоступнішим є виноградний сік, адже його
можна видушити однією рукою, по суті, це вже готовий до вживання
напій у природній тарі. Звідси його назва – «вино» (сік, напій життя,

аква віта, жива вода) і «град» (огорожа, оболонка). Можна сказати,
що виноградне гроно – це упаковка «живої води». Це справжнє вино,
напій найвищого гатунку.
А звідки взяти «мертву воду» – для знищення мікробів та інших
шкідників? Якщо залишити виноградний сік (чи інший рослинний сік)
без термічної обробки, то він швидко почне розкладатися. Якщо це
відбувається без доступу кисню, то сік перетворюється на розчин
етилового спирту (алкогольне вино). Якщо ж розпад соку
відбувається з доступом кисню, то він перетворюється на розчин
оцтової кислоти (кисле вино).
Оце і є «мертва вода», тобто «вода смерті», яка вбиває життя.
Як ми вже згадували вище, етиловий спирт є отрутою і сильнодіючим
наркотиком, оцтова кислота на порядок отруйніша.
Тверезо мисляча людина правильно застосовує «живу» і
«мертву» воду: першу вона п’є для свого здоров’я, а другою
вбиває шкідників. Якщо ж людина робить навпаки, то це значить,
що вона або безумець, або невіглас.
Природно, виникає запитання: А чому навколо нас люди
рідко вживають «живу воду» (свіжі соки), натомість масово
вживають «мертву воду» – алкогольні напої і продукти з
оцтом та іншими консервантами?
Річ у тім, що нинішнє цивілізоване суспільство є жертвою
інформаційної війни. Як відомо, звичайна війна (мечі, стріли, кулі,
танки, лазери) – це справа доволі затратна і небезпечна, адже для
знищення
противника
потрібні
значні
ресурси.
Натомість
інформаційна війна дозволяє ліквідувати противника його власними
силами і ресурсами. Тобто жертва інформаційної війни здійснює
самоліквідацію, а переможцю залишається тільки зібрати трофеї і з
вигодою для себе утилізувати залишки.
Те, що ми бачимо навколо – це самоліквідація суспільства. Насмішка
диявола полягає в тому, що «живу воду» (передусім виноградний сік)
люди перетворюють на «мертву воду» (алкогольні напої) і п’ють її з
побажанням здоров’я. Так би мовити, вбивають себе «добровільно і з
піснями».
Не краща ситуація з масовим застосування оцту, тобто
засобу для знищення вошей: його не тільки додають до
консервації, але й масово вживають «для похудіння» (спалювання
слизових оболонок убиває апетит), «проти гіпертонії» і «розширення
вен» (ослаблений, анемічний організм не спроможний до високого
кров’яного тиску), «для поліпшення травлення» (?), додають «для
смаку» до борщів, соусів, салатів і вінегретів. Якщо вірити теперішній
пропаганді, то яблучний чи виноградний оцет – це мало не панацея
від усіх хвороб.
Отже, маємо потужну інформаційну атаку. Вона підкріплена не
тільки масовою рекламою і неіснуючими «дослідженнями канадських
вчених», а й навіть на рівні інтерпретації архаїчний міфів. Скажімо,
нектар, який пили боги в гелленській міфології, пояснюють як «напій
смерті» – начебто від слова νέκρος (читається «некрос» – мертвий),
тобто «мертва вода».
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Насправді «нектар» – це «жива вода». Слово походить, скоріше
всього, від двох гелленських слів (див. словник давньогрецької мови
Дворецького): 1) νέος (читається «неос») – новий, молодий, юний,
свіжий, і 2) κτέαρ (читається «ктеар»), або κτέανον – набуток;
однокореневими до нього є слово κτήμα – добро, набуток, цінність,
скарб. Отже, нектар – це свіже добро, свіжий набуток. Це
фреш, який пили боги. Звісно, що це слово не пов’язано з
«некрос» (мертвий), бо боги не п’ють отруту – це роблять тільки
п’яниці і довірливі жертви диявольської брехні.
Ісус Хрестос знав, що настануть важкі часи, коли в людей
затуманиться уявлення про правду і брехню, корисне і шкідливе,
добро і зло. Тому своє прилюдне служіння Він розпочав з чуда на
весіллі в Кані Галілейській. Тоді для гостей, які вже захмеліли, він
створив величезну кількість освіжаючого виноградного фрешу.
Сенс цього чуда в тому, що оновлення життя треба
починати зі звільнення від наркотиків і отрути. Для цього не
потрібно додаткових витрат, достатньо тільки бажання. Бути
щасливим і здоровим просто, бо щастя і здоров’я – це природний стан
людини. «Слава блаженному Богу за те, що потрібне зробив
неважким, а важке – непотрібним» (Григорій Сковорода).
http://sd.org.ua/news.php?id=20815

РЕІНКАРНАЦІЯ І ПРИНЦИП ЕКОНОМІЇ
ЕНЕРГІЇ
У Всесвіті існує фундаментальний принцип: з можливих сценаріїв
розвитку здійснюється той, що вимагає для своєї реалізації
найменше енергії. Наприклад, камінь прагне падати вертикально, а
річка текти там, де найнижче.
Так само, з множити рівноцінних варіантів людина вибирає
легшу роботу, а на базарі купляє дешевші продукти. Або, зайшовши в
магазин готового одягу з однаковою ціною, вона вибирає одяг свого
розміру – бо це зручніше, адже економить її енергетичні витрати.
Якщо ж куплений одяг десь не підходить, то людина намагається його
припасувати під себе – щось підкоротити чи перешити ґудзики.
Іншими словами, людина вибирає те, що для неї найближче,
найзручніше, найзрозуміліше, найприродніше. Людина найлегше
робить роботу, яка відповідає її характеру. Їй найзручніше жити в
середовищі,
що
найбільше
відповідає
її
природі:
расовим
особливостям, культурі, фізичному здоров’ю, освіті, естетичним
уявленням тощо.
Інша справа, що обирати доводиться не з того що хочеться, а з того
що є. Уявіть собі, що група студентів закінчила навчальний заклад і
вибирає майбутню роботу з запропонованого списку. Кожен
випускник має рейтинг успішності навчання. Спочатку роблять свій
вибір найуспішніші, а інші почергово вибирають з того, що
залишилося.

При цьому в кожного випускника своє уявлення про
найвигіднішу роботу. Найвища зарплата не є абсолютним критерієм,
адже деякі роботи є занадто складними, можуть перевищувати
розумові чи фізичні можливості. Визначальним є принцип економії
енергії, тому зазвичай вибирається щось простіше, але «рідніше».
Дещо подібне відбувається при втіленні духовної сутності у
фізичному тілі. Вибір для втілення обмежений, а сам процес
входження духу в грубу матерію вимагає певних енергозатрат.
Принцип економії досягається тим, що втілення духу відбувається
у фізичні оболонки, які є для цього духу найбільш близькі,
споріднені, природовідповідні. Подібне притягується до подібного.
Якщо фізичне тіло розглядати як «одяг для духу», то кожна
духовна сутність прагне знайти одяг «свого розміру». Це також
нагадує людину, що намагається придбати такий комп’ютер, з яким їй
найлегше досягати своїх цілей. Комусь достатньо й найпростішої
моделі, а комусь просто необхідно мати супермашину: інакше
поставлені цілі не будуть досягнуті, а життя вважатиметься
змарнованим. Як це виглядає на практиці?
На основі дослідження спогадів людей про попередні життя
встановлено, що втілення зазвичай відбуваються в середовищі
свого роду, свого народу, своєї раси, на своїй землі. Тобто якщо
чоловік і жінка зачали дитину, то новостворене тіло найбільше
притягує предків саме цього чоловіка та цієї жінки. Тож не випадково,
що характер дитини часто нагадує характер якогось діда чи прадіда.
З цієї причини прийнято дітям давати імена предків, адже саме
предки мають найвищий шанс втілитися в тіло свого внука чи
правнука.
Рідних духовних сутностей притягує не тільки рідний
генокод, але й рідна мова, сімейні традиції, реліквії, перекази,
пісні, пам’ять про предків та їхні діяння, любов до них і
пошана.
Духовні сутності предків зацікавлені втілитися у своєму
середовищі, бо воно для них найкомфортніше. Так само батьки
зацікавлені, щоби в їхню дитину втілилась рідна духовна
сутність, бо з нею найлегше, найприємніше, найпродуктивніше.
Якщо ж хтось з предків виявився негідником, то, щоб його не
притягнути, про нього воліють навіть не згадувати. Пам’ятати і
вшановувати треба тільки праведників, героїв і святих – тоді ми їх
притягнемо до себе. Звідси відома практична настанова: «Про
мертвих або добре, або нічого».
Але це у випадку, якщо відбулось правильне зачаття і батьки
перебувають на достатньому рівні духовного і психофізичного
розвитку. Втілення свого предка може не відбутися, якщо батьки
деградували, неправильно зачали дитину (в нетверезому стані, з
негативними емоціями), мають генетичну несумісність тощо.
Зі всього сказаного випливає, що коли приходить час земного
втілення, то духовна сутність втілюється в зародок, з яким
простежується найбільша подібність. Якщо ж немає прийнятного
варіанту в середовищі свого роду, то шукається можливість серед
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свого етносу і своєї раси – щоб було виконано принцип економії
енергії.
Чим розвиненіші духовні сутності, тим кращих умов вони
потребують для свого втілення, передусім якісного генокоду батьків
та спроможності сім’ї дати новій дитині добре виховання. Тож для
того, щоб мати світлих дітей, батьки самі повинні перебувати у світлі:
тримати в чистоті свої душі й тіла, розвиватися, жити в гармонії.
З другого боку, дотримуючись чистоти і рідного звичаю,
батьки убезпечують себе від втілення у своєму середовищі
низьких, темних, брудних, зіпсованих духовних сутностей.
Темна сутність ніколи не прийде до світлих батьків, подібно як
радіоприймач високочастотних хвиль ніколи не зможе приймати
передачі на низьких частотах.

При правильному підході до створення сім’ї, в однорасових батьків
завжди народжуються генетично кращі діти, адже з кожної
відповідної пари батьківських хромосом дитина отримує той
генетичний комплекс, який є сильнішим, життєспроможнішим,
досконалішим. А оскільки генофонд роду постійно вдосконалюється,
то й духовні сутні змушені підтягуватися до нього – це той випадок,
коли форма підтягує до себе сутність. У такий спосіб відбувається
триєдина еволюція людини – духовна, психічна і фізична.
Це нагадує еволюцію комп’ютерної техніки: досконаліше
програмне забезпечення вимагає досконалішого «заліза». З другого
боку, розвиток апаратної частини заохочує розвиток програмного
наповнення, яке виступає в ролі аналога душі (психіки) комп’ютера.
А це, у свою чергу, вимагає вищого розвитку користувачапрограміста, якого умовно можна назвати «духом комп’ютера», адже
тільки він є носієм волі й керує всією системою.
Такого роду еволюція (від лат. evolutio – розвиток,
розгортання) відповідає законам Всесвіту і задумам його Творця.
Сукупність цих законів, принципів і правил позначається словом
ПРАВ. Відповідно, життєва стратегія, орієнтована на перебування в
еволюційному потоці, постійне вдосконалення і співтворчість,
називається ПРАВИМ ШЛЯХОМ. Ті, що йдуть ним, є співтворцями
Бога-Отця, тому називаються «дітьми Божими».

Еволюція – це головна теза існування Всесвіту. Для повнішого і
глибшого її розгортання потрібна антитеза, яка створює необхідний
опір. Тому водночас з еволюційною стратегією триєдиного
вдосконалення, у Всесвіті існує антитеза – антиеволюційний, або
ЛІВИЙ ШЛЯХ. У давнину колективний ворог еволюції позначався
словом «сатана», що арамейською мовою означає «противник».
Відповідно, ті, що йдуть лівим шляхом, в Добрій Новині
(Євангелії) називаються «дітьми диявола». Це низькі, темні,
брудні духовні сутності, з обмеженою свідомістю, тому зазвичай вони
самі не розуміють що творять.
Функція «дітей диявола» полягає в тому, щоб чинити опір
еволюції, намагаючись взагалі її зупинити і ліквідувати, що в
кінцевому підсумку означало б знищення людського роду. Натомість
завдання «дітей Божих» полягає в тому, щоб подолати опір
«дітей диявола» і розчистити шлях для успішнішого,
гармонійнішого і радіснішого розгортання Божественної
еволюції людини-співтворця.
«Діти Божі» сприяють еволюції людського роду – це їх головний
ідентифікатор. Вони можуть бути красивими і не дуже, довгоногими і
коротконогими, розумними і простакуватими, здоровими і каліками.
Важливо, що вони бажають працювати над собою і бути
співробітниками Творця Всесвіту.
Зазвичай діти Божі втілюються в гармонійних фізичних
оболонках, тому що подібне притягується до подібного – і це
відповідає принципу економії енергії. Тільки в рідкісних випадках це
правило порушується, тобто втілення розвинених духовних сутностей
в невідповідних тілах є винятком із загального правила. Найчастіше
«діти Божі» стають хворими і каліками не з причини
генетичних дефектів, а внаслідок зовнішнього руйнівного
втручання, передусім вакцинацій і родових травм. Якщо ж
«діти Божі» втілюються з відверто дефектним генокодом, то
роблять це для того, щоб видалити негативні гени з
колективного генофонду і подальшого обігу.
Якщо продовжувати комп’ютерні аналогії, то гарні програмісти
зазвичай працюють на гарних машинах. Хоча бувають випадки, що
хтось «зі спортивного інтересу» бере щось стареньке і демонструє на
ньому чудеса людської винахідливості. Проте це екзотика, що
зустрічається доволі рідко.
З усього цього напрошується висновок: чим більше на Земній
кулі носіїв якісного, здорового генотипу, тим більші
можливостей для втілення високих, світлих духовних
сутностей. Відповідно, чим менше носіїв низькоякісного генотипу,
тим важче втілюватися низьким, злим, темним духовним сутностям.
Природний еволюційний процес рухається в напрямку
поліпшення можливостей втілення для «дітей Божих» і погіршення
для «дітей диявола» – хоча б тому що вони слабкіші духовно,
психічно і фізично, а тому менш конкурентоспроможні і менш
плодючі. Проте антитеза бореться за своє існування. Для того,
щоб
конкурувати
з
«дітьми
Божими»,
вона
використовує
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антиеволюційний «лівий» шлях». Його сенс полягає в тому, щоб
підпсувати генофонд «дітей Божих», опустити його до свого
рівня і використати для власних втілень.
Нагадаємо, що за нормальних умов темні духовні сутності не
спроможні втілюватися у світлих, чистих, здорових тілах. Щоб
скористатися
генофондом
«дітей
Божих»,
«діти
диявола»
розбавляють його брудом, знижують частоту його вібрацій до своїх
частот і в такий спосіб розширюють свої можливості для втілень. Для
позначення
свідомого
зниження
технічного
рівня
нерідко
використовують термін «даунгрейд» (англ. downgrade – опускання на
нижчий рівень) – це те, що протилежне «апгрейду» (англ. upgrade –
підвищення класу, вдосконалення).
Як діти диявола здійснюють даунгрейд? Для цього є тільки один
шлях: змішування передового генокоду з генокодом відсталим – адже
дитина отримує половину генів від батька, а половину від матері.
Проте тут виникає технічна проблема: як переконати носіїв
передового генофонду змішати його з суттєво нижчим? Як
зробити, щоб красива людина поєдналася з некрасивою?
Для цього активно застосовується кілька нехитрих способів:
1) просування алкоголю та інших наркотиків, нав’язування
вакцинацій, фальсифікованих продуктів харчування, генетично
модифікованих організмів, отруйних фармацевтичних препаратів,
плюс інформаційні помиї і залякування засобів масової інформації –
все це спрямовано на дезорієнтацію, одурманення і підрив
конкурентоспроможності дітей Божих;
2) пропаганда збочених уявлень, що Земля – це нібито місце
страждань, а володарем цього світу є диявол і, відповідно, його
«діти»;
3) пропаганда того, що «краса не має значення», головне –
«щоб душа була добра», плюс різні сльозливі історії про
«талановитих потвор»;
4) системні заходи, спрямовані на спотворення уявлень про
красу – починаючи з мультиків про «добрих чудовиськ» (всіляких
шреків) і закінчуючи модою на лахміття (свідоме псування одягу – це
ще один приклад даунгрейду);
5) культ грошей, завдяки якому багаті «діти диявола» можуть
поєднуватися з задуреними пропагандою «дітьми Божими»;
6) одруження без кохання, тобто без емоційного резонансу,
який є одним з індикаторів генетичної сумісності;
7) розбещення, розтління, сексуальне рабство, порноіндустрія:
душевно забруднені та морально зіпсовані люди мають значно менше
шансів народити світле і здорове потомство;
8) штучні запліднення і сурогатні матері (тут питання краси чи
кохання взагалі не ставиться);

9) пропаганда міжрасових змішувань і вигадок про особливу
талановитість міжрасових гібридів (насправді це найчастіші клієнти
психлікарень і тюремно-виправних закладів);
10) реклама статевих збочень і психічних відхилень як
прийнятної норми (гомосексуалісти у них – суцільні генії, а дауни – це
вже «сонячні діти»), запровадження «інтегрованих» шкільних класів,
де здорові діти змушені вчитися з психічно хворими (останні все
частіше є невинними жертвами вакцинацій і акушерів);
11) пропаганда «толерантності», тобто терпимості до всього
чужого і потворного (від лат. tolerantia – пасивне терпіння,
добровільне страждання), натомість здорове відчуття відрази до
ненормального і чужого тепер називається «ксенофобією» і
«фашизмом»;
12) заперечення реінкарнації і просування брехливих уявлень
про те, що людина живе на цьому світі тільки один раз, тож немає
сенсу
перейматися
долею
майбутніх
поколінь,
культури
і
навколишнього середовища.
Характерним прикладом стратегії генетичного даунгрейду є
жіноча мода на відкриті животи. Відомо, що ознакою жіночої краси і,
відповідно, якісного генотипу є довгі стрункі ноги. Якщо ж пояс
штанів опустити нижче пупа, то візуально ноги виглядають значно
коротшими.
Масове
поширення
такої
моди
дозволяє
коротконогим не відрізнятися від довгоногих і користуватися
такою ж самою увагою з боку чоловіків. Дивно, як цього не
розуміють красиві жінки.
Якісний генофонд народів творився великою працею багатьох
поколінь предків, ретельним плеканням звичаю і чистоти подружніх
стосунків,
підтриманням
високої
народжуваності,
правильним
вихованням, напруженою боротьбою за виживання. Тому діти
диявола, що сьогодні свідомо чи несвідомо роблять даунгрейд,
паразитують на тому, що вони не створювали і що їм не
належить. Їхня «ліва» діяльність перекриває нам нормальний
розвиток в палінгенезії-реінкарнації, зводить нанівець нашу
сьогоднішню працю і наші досягнення у попередніх втіленнях.
Як подолати паразитичну антитезу? Треба жити своїм розумом,
мислити масштабно і не піддаватися на пропаганду дітей диявола. А
паразитам треба дати можливість жити своїм життям – хай
паразитують один на одному.
Всесвіт доброзичливий до людини. У ньому є все, щоб людина
радісно навчалась, творила і вдосконалювалась. Розкажіть про це
вашим дітям і внукам. Домовтеся з ними, щоб під час вашого
наступного втілення вони донесли до вас ці знання про
реінкарнацію, дітей Божих і даунгрейд.
Буде особливо цікаво, коли через 50 чи 100 років вони вам про
це розкажуть вашими ж словами. Радіймо!
Ігор Каганець, http://sd.org.ua/news.php?id=19902
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ТЕЛЕГОНІЯ: АВТОГРАФ ПЕРШОГО
СПЕРМІЯ
Якби мені сказав про телегонію представник якої-небудь релігійної
конфесії – я пропустив би його слова повз вуха. Але за розвиток цієї
наукової думки ратує найвідоміший в Україні репродуктолог,
професор Федір Дахно. Так що – особлива увага!
Суть явища телегонії (від грецького tele – «далеко» і
gennao – «породжує») полягає в тому, що перший статевий
партнер дівчини, що стає жінкою, впливає на її майбутнє
потомство, навіть якщо воно буде не від нього.
Як відомо, у багатьох народів ще зберігається негативне
ставлення до дошлюбних статевих зв’язків. У нашому суспільстві
цнота вважалася величезною цінністю, її розглядали як умову
збереження чистоти роду, і люди прекрасно розуміли, що
невпорядковані статеві відносини ведуть до виродження, деградації.
Багато країн, де пропагували розбещеність і розпусту, зникли з
лиця землі. Безмежна сексуальна свобода сприяла поширенню
проституції, статевих збочень, психічних відхилень і нездатність
народжувати здорових дітей.
Можна сказати, що телегонія «була виявлена» понад 200 років
тому. Ще тоді, коли селекціонери тварин (коней, собак і птахів),
зауважуючи, що самка мала зв’язок із самцем іншої породи, негайно
вибраковували її, і репродукція чистокровного потомства в даній парі
вважалася неможливою.
– Як пояснюється цей ефект?
Перший сексуальний контакт залишає слід у системі
генетичного успадкування жінки на все життя. При цьому
відбувається двосторонній енергоінформаційний обмін партнерів на
хвильовому рівні ДНК. Надалі обидва вони будуть нести в собі «чужу»
ДНК-інформацію, яку передадуть майбутньому потомству разом зі
своїми генами і генами батьків. Іноді хвильова програма першого
партнера
може
повністю
переформатувати
спадковий
матеріал фізичного (генетичного) батька.
Діти, народжені не дуже розбірливою у статевих партнерах
матір’ю, отримують не тільки зовнішні ознаки її першого чоловіка, але
часто і його хвороби, в тому числі психічні. Такі діти в родині іноді
відчувають відчуженість, ворожість.
Позначено непоодинокі випадки народження білими жінками
дітей з явними ознаками негроїдної раси, якщо раніше вони мали
темношкірих статевих партнерів, навіть без зачаття і народження в
минулому. Якось жіночий організм запам’ятав цей «образ» і проявив
себе через кілька років. Іншими словами, спермій першого

сексуального партнера залишає свій фантом-автограф партнерці на
все життя, і позбутися цього хвильового поля вона не зможе ніколи.
Ефект телегонії може передаватися навіть через кілька поколінь,
виявляється він, хоча і в меншій мірі, також у чоловіків.
І зовсім не випадково висока народжуваність, найнижча дитяча
смертність і практично нульовий відсоток спадкової патології
зафіксовані демографами в країнах Сходу – саме тому, що там
збереглися національні традиції та релігійні заборони, практично
немає дошлюбних та позашлюбних статевих зв’язків.
Роман Барашев, http://sd.org.ua/news.php?id=20333

«ПШЕНИЦЯ БЕЗ КУКОЛЮ» (2012): НОВІ
ВІДКРИТТЯ
Це результат шести років роботи Інституту метафізичних досліджень
Перехід-IV (2006–2012) в напрямку дослідження Доброї Новини
(Євангелія), історії написання цього сакрального документу та його
практичних настанов для сучасної людини. Виявлені нові ворожі
вставки, їх загальна кількість – 51% .
Нагадаємо, що фальсифікація
Євангелія була здійснена фарисеями ще до руйнування Єрусалиму
(70 р. н.е.) як глибоко задумана,
ретельно спланована і обережно виконана спецоперація. Її успішність
основувалась на несподіваності і
супернахабності: нормальній людині
просто не могло прийти в голову,
що так можна паразитувати на
чужих сакральних текстах.
У першому виданні книги 2006
року були виявлені майже всі
вставки. Ті ж підозрілі фрагменти
«канонічного тексту», щодо яких не
було впевненості, були залишені.
Наприклад, у молитві «Отче наш» спочатку вважалося, що
фраза «І не введи нас у спокусу, але визволь нас від лукавого»
помилково переставлена в інше місце. Пізніше переконалися, що це
ворожа вставка.
Вставками виявилися місця з іудейською «овечою» символікою,
наприклад, «Написано бо: вражу пастиря і розбіжаться вівці стада»
(Мт 26.31), «Каже йому: Паси мої ягнята!» (Ів 21.15). В автентичному Євангелії про овець згадується тільки двічі – у розмові
Ісуса з фарисеями і в оповіданні про «вовків в овечих одежах».
Деякі логічні висновки, наведені в першій редакції ПБК,
знайшли фактичне підтвердження. Наприклад, вживання в ранньому
хрестиянстві слів «хрЕстос» і «хрЕстияни» підтверджено найдавнішим
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Синайським рукописом. Там же чудово видно сліди фальсифікації,
коли в усіх місцях вживання слова «хрестияни» буква «Е»
переправлена на «І».
Великим відкриттям є з’ясування того факту, що під час свого
першого чуда в Кані Галілейській Ісус перетворив воду на свіжий сік.
Такий же сік – «плід виноградної лози» – пили на Таємній вечері.
Другим великим відкриттям стало усвідомлення того, що
євангельське Царство боже – це те, що в сучасній метафізиці
називається Простором волі (НО-9). Завдяки цьому євангельські
настанови остаточно набувають практичного характеру, стають
цілком доступними для сучасної людини.
Після підрахунку виявилося, що кількість фальшивих вставок в
Євангелії становить не 50%, а 51%. Тобто «діти диявола» все ж
таки залишили за собою «контрольний пакет» – в розрахунку,
що у стратегічній перспективі ця непомітна перевага дозволить
остаточно розкласти хрестиянський рух зсередини (що, врешті-решт,
і відбулося).
Повний текст книги Ігора Каганця «ПШЕНИЦЯ БЕЗ КУКОЛЮ.
Хрестове Євангеліє без вставок і спотворень» у редакції 2012 року
можна завантажити на сторінці http://sd.org.ua/news.php?id=20884.

ЖИВЕ СЛОВО: ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРАГНЕ
БІЛЬШОГО
Процес самооновлення людини можна розділити на кілька етапів.
Спочатку людина проходить базовий 40-денний курс на основі
чотирьох універсальних форм Живого Слова. Це дозволяє
позбутися найактуальніших психофізичних проблем і здобути
особистий досвід самозцілення. Зазвичай, якщо людина продовжує
практику самооновлення, то вона вже не хворіє і до неї притягуються
тільки позитивні події.
Другий етап – 30-денна робота з універсальними формами
6, 7 і 8. Це глибоке очищення, відновлення хребта і гармонізація
ендокринно-гормональної системи (чоловіки стають мужнішими,
жінки – жіночнішими).
Третій етап – 40 денна робота з формами 9 (тотальне
оновлення на всіх трьох рівнях – духу, душі та плоті) і 10 (пряме
включення в егрегор України), а також двома кармічними
формами (очищення родинних і соціальних зв’язків, виявлення і
розчинення першопричин психічних та фізичних проблем).
Зазвичай, очищення соціальних зв’язків (з живими і мертвими)
відбувається під час сну, причому кожного разу можна точно
дізнатися, яка проблема розчинилася.
Далі людина продовжує практику Живого Слова, читаючи різні
форми на власний розсуд, під настрій. Для цього є форми 11 (молитва
за Україну на енергосотах), 12 (очищення від наслідків вакцинацій та
іншого бруду), 13 (молитва за світле людство), 20 (гармонізація
чоловічих і жіночих енергій). Окрім того, доцільно по новому колу

повторити вже пройдені універсальні форми. При цьому читати кожну
форму вже можна не по 10, а по 7 днів, оскільки людина стала
чистішою і перетворення у неї відбуваються швидше.
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Після кожного наступного кола прочитання форм ЖС людина стає
гармонійнішою і здоровішою. Стирання інформаційного бруду
відбувається шар за шаром, починаючи з наймолодших проблем і
закінчуючи тими, що з’явилися в дитинстві. За характером
тимчасових загострень, що виникають під час розчинення хвороби,
можна дізнатися, наскільки глибоко в минуле ви занурились,
оновлюючи свій організм.
З якогось часу процес оновлення людини стабілізується, вона
впевнено і спокійно розвивається фізично і психічно. Важливим
позитивним чинником оновлення є формування правильного,
позитивного світогляду, адже саме у світоглядних деформаціях
заховані корені більшості проблем.
На цьому етапі людина запитує: А чи є можливість зробити
якісний стрибок у своєму еволюційному розвитку? Відповідь:
Так. Для цього треба передавати свій досвід іншим людям і навчати
тих, хто цього бажає. Це універсальний принцип: якщо майстер
бажає вдосконалюватися, то йому треба набрати учнів. Тому що
навчання – це робота в обох напрямках: майстер навчає учнів,
учні навчають майстра.
По-перше, вчитель, який багато разів щось пояснив учням, сам
краще починає розуміти предмет цього навчання.
По-друге, учні ставлять несподівані запитання, в яких можуть
бути зерна нових відкриттів.
По-третє, виникає інформаційне та енергетичне середовище,
нова системна якість, що містить в собі принципово нові можливості.
Тому
людина,
яка
отримала
особистий
досвід
самозцілення, може отримати новий потужний еволюційний
імпульс, ставши учителем: 1) людина створює навколо себе таке
соціальне середовище, в якому їй комфортно і яке сприяє новим
відкриттям; 2) учитель глибше пізнає свій предмет – правильний
спосіб життя; 3) оскільки навчати можна тільки особистим прикладом,
учні створюють учителю додаткові стимули щоб він був «на висоті».
Віддаючи чисту енергію своїм учням, учитель отримує від
них зворотну хвилю вдячності. Вчитель енергетично живить учнів,
учні енергетично підживлюють вчителя. Більше того: коли вчитель
ділиться енергією з учнями, він звільняє внутрішній простір для
отримання ще якіснішої енергії «згори» – від егрегора Живого Слова.
Зауважимо, що цей брахманський егрегор з кожним роком стає
все потужнішим – тому що вдосконалюються тексти Живого Слова, ми
дедалі краще розуміємо природу цієї технології, а до практики
самооновлення долучається чимраз більше людей.
Якщо бажаєте відчути зцілюючу силу універсальних форм
Живого Слова — пишіть на адресу ІМД Перехід-IV sensar@meta.ua,
тел. (044) 460-3021, (096) 451-5515.
Для зцілення спеціалізованими формами звертайтеся до
Медичного центру «Живе Слово»: info@filatovich-slovo.com.ua, тел.
(044) 410-7750, 599-3270, http://filatovich-livingword.com.ua

НАВІЩО ВИГАДАЛИ «СВЯТО
ВОЗНЕСІННЯ»?
Щороку на 40-й день після церковного Великодня християни
святкують «Вознесіння Господнє». У Православній Церкві це одне з
дванадцяти головних свят року. Це останній день, коли можна
вітатися словами «Хрестос Воскрес!»
Згідно з прадавнім звичаєм, на 40-й день відзначаються
сороковини смерті і правиться заупокійне богослуження. Це
пов’язано з тим, що на 40-й день духовна сутність померлого скидає з
себе останні психічні оболонки, остаточно виходить з земної «гри» і
«просинається» до активного життя у світі духів.
Через це число 40 символізує звільнення від старого життя і
перехід до нового життя. Зокрема, 40 днів триває Великий піст –
очищення від тягарів старого року, щоб у чистоті розпочати Арійський
новий рік (на весняне рівнодення 21-22 березня). Так само 40 днів
триває базовий курс оновлення Живим Словом.
Тут виникає запитання: чому це свято Вознесіння так
нагадує заупокійні сороковини? Адже 40 днів перед тим відбулася
подія протилежна смерті, а саме Воскресіння Ісуса Хреста і його
перемога
над
смертю.
Слово
«воскресіння»
(гелленською
«анастасіс») означає «відновлення», «повернення до попереднього
стану». Воскреслий Ісус повністю відновив своє фізичне тіло. А
під час «свята вознесіння» Його зображають як безплотну духовну
сутність, що на 40-й день назавжди покидає фізичний світ, зникаючи
«в небесах» (адже не в космос улетів).
Згадане «свято» основане на двох фальшивих вставках
в Євангеліє, причому сам факт фальсифікації визнається як
католицькими, так і православними теологами.
Ось фрагмент Євангелія від Луки: «Тоді Він вивів їх до Витанії і,
знявши руки, благословив їх. І сталося, що коли Він благословляв їх,
віддалився від них і став возноситися на небо. Вони ж, упавши ниць
перед ним, вернулися з великою радістю в Єрусалим і пробували весь
час у храмі, славлячи та хвалячи Бога» (Лука 24.50–53).
Як повідомляє католицький «Новий Завіт з коментарем»,
виданий за дозволом отця доктора Мирослава-Івана кардинала
Любачівського (Львів: Стрім, 1994, – 672 с.), «слів «став возноситися
на небо. Вони ж, упавши ниць перед ним» немає у деяких старих
текстах» (с. 227). Тобто «вознесіння» є вставкою. Якщо точніше,
то це «вставка у вставці», оскільки фальсифікацією є весь наведений
фрагмент (докладніше про це у книзі «Пшениця без куколю», КиївТернопіль: Мандрівець, 2006-2012).
Друге місце, де згадується «вознесіння», – це Євангеліє від
Марка: «Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо й
возсів праворуч Бога» (Марко 16.19). Як повідомляє згаданий вище
«Новий Завіт з коментарем», весь фрагмент 16.9–20, в тому числі
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згадка про «вознесіння», є вставкою: «Цього розділу немає між найдавнішими текстами. Він є зведенням, яке виникло у 2 сторіччі» (с. 143).
З цим погоджується православна «Тлумачна Біблія» під редакцією
професора Олександра Лопухіна: «Євсевій Кесарійський каже, що
Євангеліє від Марка майже у всіх списках закінчувалось 16.8. Майже
те ж саме свідчать блаженний Ієронім, Григорій Ніський та деякі інші»
(Толковая Библия. Том 2. — Минск: Харвест, 2001. — 1311 с., с. 762).
Тобто, повторимо, уявлення про «вознесіння» ґрунтуються
на двох коротких фрагментах, що виразно визнані вставками
католицькою і православною церквами.
Природно,
фальсифікація?

виникає

запитання:

Навіщо

була

зроблена

ця

Вигадка про «вознесіння» була потрібна для того, щоб
приховати факт наступної діяльності Ісуса разом з апостолами
і всією його громадою. «Вознесіння» ставить крапку на земному
житті воскреслого Ісуса, відповідно, втрачають сенс запитання: А що
відбулося пізніше? Куди Ісус пішов після свого воскресіння? Що Він
робив? Як Він далі навчав своїх учнів? Де могила Ісуса?
Запитання надзвичайно важливі. Правильні відповіді на них
можуть перевернути наші уявлення про світ, відкрити великі істини і
вказати шлях розвитку. Щоб цього не відбулося – й була здійснена
масштабна фальсифікація про «вознесіння». Про події після
воскресіння Ісуса Хреста, навчання Ним апостолів у Галілеї і
розгортання раннього хрестиянства читайте у дослідженні: Модель
«Галілея»: програма-інсталятор Золотої доби (НО-10).
Наступне запитання: Кому це вигідно?
Вочевидь тим, хто виступає проти Істини, проти духовного
розвитку людини, проти божественного розгортання Творця у нашому
фізичному світі. Такого роду «богоборців» Ісус називав дітьми
диявола і кодлом гадючим, в сучасних наукових термінах це соціальні
паразити. Їхня сукупність складає еволюційну антитезу, що
противиться волі Творця (арамейське слово «сатана» означає
«противник», «той, хто чинить опір»).
Саме вони – соціальні паразити – й організували «свято
вознесіння».
Приховане
надзавдання
цього
«свята»
–
якнайшвидше поховати Ісуса і поменше згадувати про його
Воскресіння, адже воно таке неприємне для «дітей диявола».
Призначення диявольської антитези
повнішого розгортання Божественної тези.

–

чинити

опір

задля

Призначення Божественної тези – подолати сатанинський
опір паразитів і утвердитися на вищому рівні еволюції.
Хрестос Воскрес! Радіймо!

Ігор Каганець, http://sd.org.ua/news.php?id=19903

ЧИТАЙТЕ У ПОПЕРЕДНІХ
ВИПУСКАХ
Ці видання «Народного Оглядача» мають бути в кожній українській хаті

ВИПУСК 9 – 2011. ВОАНЕРГЕС: ДІТИ БЛИСКАВКИ
■ Здоров’я людини і простори буття
■ Добра Новина про Царство боже
■ Три плани Доброї Новини:
пригоди, наука, пророцтво
■ Воанергес: церква дітей блискавки
■ Галілея і хрестиянство: українські
корені
■ Глобальна криза і нова раса
■ Доля мурашника: загибель і
воскресіння

ВИПУСК 10 – 2011. МОДЕЛЬ «ГАЛІЛЕЯ»
■ Настанови для Дітей блискавки
■ Прискорення подій, левітація і
телепортація
■ Повна захищеність у Просторі волі
■ Діти у Царстві божому
■ Оновлюйся! Організовуйся!
Озброюйся!
■ Модель «Галілея»: програмаінсталятор Золотої доби
■ Три поверхи Переходу: соціальний, національний, магічний

ВИПУСК 11 – 2012. БОРІЯ, АТЛАНТИДА, ТРИПІЛЛЯ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ной, вара і Великий Потоп
Звідки почався Арійський простір
Вертеба: підземний космос Гіперборії
Походження Трипільської цивілізації
Агроміста – перші міста-держави
Чому трипільці були озброєні до зубів
Етномережа – держава Золотої доби
Народження арійських варн
Трипільська релігія
Схема порятунку мурашника
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■ Вакцинація – неефективна і безглузда
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Як їх купити в Києві або замовити поштою?
Читаємо на першій сторінці.

