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ЩО ТАКЕ ХУЛА ПРОТИ СВЯТОГО ДУХА
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Сталість розвитку в Україні арійської традиції від часів Ноя до сьогодення
є свідченням того, що арійство органічно притаманне нашій землі. Саме
звідси брахманський рід Ісуса Хреста приніс в Галілею вищі знання про
Царство боже (див. НО-10), тут найактивніше розвивалося аріянство
(готи, руси, козаки), тут воно найдовше затрималось і найкраще
збереглося донині, хоча й перебуває в підпіллі. Здійснюючи стародавні
обряди, ревно шануючи предків (віра в реінкарнацію) і вперто
відтворюючи стародавню символіку, українці навіть не усвідомлюють, що
вони є нащадками і зберігачами традиції святого народу Ноя, від якого
пішли трипільці – українці Арійського циклу (див.: Походження
Трипільської цивілізації, НО-11).
Але тут виникає запитання: Якщо Україна є духовним центром
планети Земля і колискою арійських народів, то навіщо рід Ісуса
пішов у далеку Палестину? Яка важлива причина спонукала до
такого неблизького переходу?
Річ у тім, що в цей час у Єрусалимі визріло і виповзло на
поверхню дещо таке, що несло загрозу людській еволюції, тому
вимагало негайного реагування.

АНТИРЕЛІГІЯ ЄЗЕКИЇЛА
Цією загрозою стала світоглядна доктрина, побудована на докорінному
спотворенні й перевертанні уявлень про природу людини і Всесвіту.
Основу цієї антисистеми ще в 6 ст. до н. е. заклав іудейський
священик і пророк Єзекиїл, а його послідовники розвинули її в усній
традиції і Талмуді. Ось її ключові положення:
1) тільки іудеї є людьми, всі ж інші є тваринами: «Їхня
плоть – плоть ослина, а їхня похіть – похіть жеребця» (Єз 23.20),
«Стосовно акума не існує обману», «Сім’я його треба розглядати як сім’я
скотини»1, тож у стосунках з цими тваринами втрачають сенс такі
поняття як етика, чесність, відповідальність, людяність;
2) людина живе один раз, проте в «кінці світу» чудесним
способом будуть оживлені мертві, давно розкладені тіла правовірних
іудеїв – для них відбудеться «воскресіння мертвих» (Єз 37.1–14);
3) для іудейського бога Ієгови властиві демонічна лютість,
ревнощі та тиранічна жорстокість (половина книги Єзекиїла
складається з погроз, проклять, описів руйнувань, убивств і
канібалізму), відповідно Земля є місцем болю і страждань;
4) Ієгова принижує все сильне і здорове, натомість
підтримує все слабке і хворобливе: «Я принижую дерево високе і
підвищую дерево низеньке, я висушую дерево зелене, а дерево сухе
роблю квітучим» (Єз 17.24);
5) Завдяки Ієгові буде відновлене Іудейське царство: раб
Ієгови цар Давид (мається на увазі, хтось з роду Давида) «возз’єднає»
Іудею з Ізраїлем (Єз 34.24, 37.16) і запанує над усіма навколишніми
країнами.
1

«Кицур Шульхан Арух». – Москва: 1999, 2001.

Звідки все це взялося? Згідно з письмовою іудейською традицією,
Єзекиїл підключився до якоїсь озлобленої астральної сутності і
став її земним транслятором. У наш час це позначають терміном
«ченнелінг» (англ. channeling), що означає встановлення каналу зв’язку
з якимись безтілесними сутностями. Вся написана Єзекиїлем книга є
описом, за його словами, «божих видінь», які й визначили напрям його
подальшої діяльності.
Нічого подібного досі не існувало – і це справляло враження! Це
вже була не релігія, а дещо зовсім інше. Слово «релігія» буквально
означає «відновлення зв’язку» («ре» – повторення, «лига» –
зв’язок). Йдеться про те, що після земного втілення людина майже
втрачає пам’ять про своє минуле. До втілення вона була божественнодуховною сутністю, що жила і діяла в іншому просторі – просторі духів.
Щоб згадати себе і розкрити в собі приховані можливості, треба
відновити зв’язок між своєю земною і божественною свідомістю. Тобто,
перебуваючи в земному тілі, треба усвідомлювати себе втіленим богом –
сином Божим (подібно як під час снобачення усвідомити своє
перебування у сні). Для цього й потрібна релігія – світогляд і практика
відновлення зв’язку. Натомість антисистема Єзекиїла категорично
заперечувала можливість поєднання божественного і земного, а на рівні
практики блокувала еволюцію людини. Тому це була антирелігія.
Як річ антиприродна, вона не могла змагатися з релігією,
подібно як слабке і потворне не може змагатися з сильним і красивим.
Потрібно було знайти якусь несподівану перевагу, свого роду «таємну
зброю». І Єзекиїл її знайшов.

ХУЦПА – НАХАБНЕ ПЕРЕВЕРТАННЯ ІСТИНИ
Для просування своєї антирелігії Єзекиїл застосував інформаційну
зброю, що позначається словом «хуцпа». У своєму оригінальному
вигляді це слово існує тільки в єврейській мові. У всіх інших народів
світу до недавнього часу навіть не було такого поняття, тому для його
позначення використовується згадане єврейське слово.
Хуцпа – це супернахабство, яке паралізує опонента,
оскільки виходить за межу людських уявлень. Річ у тім, що брехня
завжди маскується під правду. Її приховують, за неї завжди соромно.
Такою брехнею нікого не здивуєш: люди вже до неї призвичаїлися і
навчилися правильно реагувати.
А якщо людина раптом стикається з відвертим перевертанням
реальності? Без маскування і претензій на правдоподібність? Рішуче,
енергійно і абсолютно безсоромно? Це вже не брехня-напівправда, а
щось інше. І тоді людина думає: «Це не схоже на брехню. Але якщо це
не брехня, тоді що? Невже правда?!». За словами Леніна, «справжнє
враження можна справити тільки супернахабством» (лист Чичеріну 25
лютого 1922 р.). Він знав, що говорив.
Хрестоматійний приклад хуцпи – це коли хлопець убив своїх
батьків і закликає суд помилувати його на тій підставі, що він сирота.
Або коли злодій впевнено вказує на непричетного і кричить «лови
злодія!». Або коли бандити побили беззахисну людину, а потім кажуть,
що вони захищалися від її нападу. Або коли викладач ізраїльського
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університету доктор Хільда Несімі звинувачує цикл книг про Гаррі
Поттера в антисемітизмі на тій підставі, що там не згадуються євреї2. Або
коли домінування російської мови в українському медіа-просторі
називається захистом культурних прав росіян від утисків. Або коли
фотографії з трупами німців, що загинули під час нищівного бомбардування і спалення Дрездена білим фосфором3, представляються як
жертви голокосту4. Вся офіційна історія про Бабин Яр – це суцільна
хуцпа5.
Хуцпу не треба плутати зі звичайною життєвою відвагою, сміливістю, відкритістю до пригод, як це іноді представляється в літературі.
Насправді «воно означає верх цинізму й нахабства, що паралізує
опонента... Ефект несподіванки – і все, момент проскочив, хуцпіст зірвав
банк. Це такий, свого роду, моральний розбій: розрахунок на те, що
нормальна людина, не вірячи власним вухам, заціпеніє, а хуцпіст
тимчасом робитиме своє. І Табачника я не раз у такій ролі
спостерігала – коли він, наприклад, спокійно, не кліпнувши оком,
розповідав, як він з Азаровим урятував українське книговидання, а
навпроти сиділи видавці й заворожено на нього дивились, не в змозі
видушити й слова...»6.
Один з прикладів хуцпи описаний у книзі «Буття»: сини
патріарха Яакова запропонували жителям одного ханаанського міста
поріднитися, але за умови що ті зроблять обрізання; «І були обрізані всі
чоловічої статі, усі, хто виходив з брами міста його. І сталося третього
дня, коли вони хворі були, то два сини Яаковові, Симеон і Левій, взяли
кожен меча свого, і безпечно напали на місто, і повбивали всіх
чоловіків... Забрали дрібну й велику худобу, і ослів, і що було в місці, і
що на полі, і ввесь маєток їхній, і всіх їхніх дітей, і їхніх жінок забрали в
неволю, і пограбували все, що де в домі було» (Буття 34.24–25).
Патріарх Яаков дещо засмутився, але не через віроломство з боку своїх
синів, а через те, що тепер місцеві жителі можуть помститися і знищити
його з усім домом.
Відразу ж зауважимо, що це повністю вигадана подія: нічого
подібного в реальності не було і не могло бути. Бо це не історія, а
педагогічні настанови про «правильну поведінку» стосовно неєвреїв,
яких рекомендується сприймати так, наче вони є не людьми, а
тваринами (див. вище п. 1 антирелігії Єзекиїла).
Хуцпіст поводить себе так, начебто його не турбує ймовірність
виявитися неправим. Він зухвало знущається над очевидною істиною і
2

Гаррі Поттер - неелітний фашист, расист, ксенофоб і провокатор. –
http://sd.org.ua/news.php?id=14321.
3
Протягом 13–15 лютого 1945 р. в місті загинуло, за оцінкою радянських
істориків, 135 тисяч осіб: Советская военная энциклопедия. – Т. 3. – С. 260.
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Ось як фальшували історичні фотографії у часи, коли не було фотошопу
(фото) – http://expres.ua/news/2012/09/01/72668#.
5
Тетяна ТУР (США). Правда про Бабин Яр. Документальне дослідження. –
«Вечірній Київ», 16 березня 1996 р. http://sd.org.ua/news.php?id=11454.
6
Оксана Забужко. На якій підставі група пацанів з баблом вирішує долю 46мільйонної нації до 2042 року? – http://www.unian.ua/print/385145.

над інтелектуальними здібностями опонента. Для застосування такого
типу абсолютно безсоромної поведінки потрібна глибока, фундаментальна, всеосяжна зневага до свого опонента, ставлення до нього
як до бездумної тварини чи навіть комахи. Для цього й потрібне
уявлення, що всі інші люди просто не є людьми. Хуцпіста може
стримувати тільки страх фізичного покарання з боку людей, оскільки
докори сумління чи сором для нього не існують.
Силу хуцпістам надає відповідна традиція виховання і моральна
підтримка зі сторони своїх одноплемінників, які схвально сприймають
супернахабні дії проти чужих як прояв особливої сміливості, відваги та
винахідливості. На їхню думку, хуцпа – це властивість успішних людей.
Так, народжений у Брукліні (Нью-Йорк) професор Алан Дершовіц у своїй
книзі «Хуцпа» (1991) показав, що за своє панування і переважання
у світі євреї повинні бути вдячні хуцпі – національній рисі
єврейського народу і не соромитися її. На його думку, особливо
важливу роль хуцпа зіграла в підпорядкуванні євреями США. «Для
сучасних ізраїльтян це слово означає «нахабство», але на ідиші –
скоріше “дерзання”. Видний американський сутяга, професор Алан
Дершовіц назвав свою відверту автобіографічну книгу “Хуцпа”... Норман
Фінкельштейн (автор “Індустрії Голокосту”), що викрив Дершовіца в
підтасовуваннях і плагіаті, назвав свою книгу “За межами хуцпи”.
Мстивий Дершовіц у відповідь книги не писав. Він писав позови, і,
врешті-решт, домігся того, що Фінкельштейн втратив роботу»7.
Самі хуцпісти захищені від хуцпи: вони не вірять словам, бо
добре знають ціну всьому цьому блефу своїх соратників. Вони звідусіль
чекають обману (звідси єврейський скептицизм і нігілізм), а тому
довіряють тільки грошам: «Галілеянин любить честь, а іудей – гроші»
(Талмуд). Але непідготовлених людей хуцпа вражає, адже вони судять
по собі і вважають, що перед ними – такі ж самі люди з відчуттям сорому
й відповідальності. Це робить їх беззбройними проти хуцпи, але
тільки доти, доки вони дізнаються про її існування. Тоді відбувається миттєве перевертання ситуації: хуцпіст тут же перетворюється з
хижака на об’єкт атаки, адже його зброя обертається проти нього
самого: оскільки він є носієм нелюдської поведінки, то його перестають
сприймати як людину, захищену людською етикою.

ЩЕ РАЗ ПРО АЗИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ
Описана ситуація перевертання ролей хижака і постраждалого є
аксіомою інформаційної війни. Згідно з визначенням, інформаційна війна
– це рішучі і цілеспрямовані інформаційні дії з метою змінити поведінку
противника. Інструментарій ведення інформаційної війни називається
інформаційною зброєю.
Ефективність інформаційної зброї основується на непомітності її застосування. В ідеалі ворог взагалі не повинен підозрювати,
що така зброя існує: у нього для неї навіть не повинно бути терміну. А
ще краще, якщо він буде переконаний, що її існування неможливе в

7

М. ДОРФМАН. Уроки еврейского. – sensusnovus.ru/opinion/2011/05/27/7907.html
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принципі. Ефективність хуцпи якраз і основується на уявленнях
людей, що така поведінка неможлива.
А якщо люди усвідомлять реальність хуцпи? Як ми вже говорили,
«початок інформаційної війни визначити неможливо, і це дає певні
переваги агресорові. Але парадокс полягає в тому, що якщо жертва
нападу встигне усвідомити, що проти неї ведеться інформаційна війна,
то отримані агресором на початковому етапі переваги можуть
обернутися проти нього самого»8. Якщо простіше, то це означає, що
хуцпісту буде гаплик. Оскільки хуцпа – це прояв нелюдської
поведінки, то хуцпіст автоматично ставить себе поза людські закони,
адже перетворюється на антилюдську зловорожу істоту, якогось
прибульця, чужого. Врешті-решт, належність до людини визначається
наявністю ЛЮДЯНОСТІ з такими її обов’язковими складовими як совість,
відповідальність, докори сумління за негідні вчинки. При відсутності
людяності це вже не людина, а людиноподібна істота, «чужий», нелюдь.
Паразит може існувати тільки приховано, якщо ж його розпізнати і
виявити – йому кінець.
Заснована Єзекиїлем і розвинута його послідовниками
антирелігія – це хрестоматійний приклад хуцпи. Якби хтось сказав,
що маленьке іудейське плем’я належить до духовної еліти людства, то
над ним би просто посміялися як над жартівником. Натомість якщо разом
з Єзекиїлом дружним і багатоголосим хором впевнено заявити про те, що
тільки іудеї є справжніми людьми і єдиним у світі «божим народом», то
це викликає не сміх, а інтелектуальний шок. Бо це вже не брехня, а
безумство або щось інопланетне, нелюдське, потойбічне, інфернальне.
Не менш яскравий приклад хуцпи – твердження про те, що
арійський Ізраїль був іудейською державою і поклонявся Ієгові. І це при
тому, що сама назва «Ізраїль» існувала за два тисячоліття до появи в
Палестині євреїв, а Давид (Данвид – «знавець води») і Соломон
(Салимон – «мирна, світла людина») були арійцями, належали до
филистимлян – «народу моря», вихідців з Північного Надчорномор’я,
найімовірніше з Одещини.
А як вам подобається описаний Єзекиїлем (Єз 47–48) розподіл
чужої землі – Палестини – між неіснуючими «колінами Ізраїлю»? Це якби
хтось із нас проснувся зранку і дізнався, що його майно вже поділили
якісь бродяги, яких він не знає і знати не хоче.
Хуцпа – це коли єрусалимські іудеї спочатку розпинають Ісуса, а
потім заробляють на екскурсіях до «гробу Господнього». Хуцпа – це
коли князь Ярослав убиває Бориса і Гліба, після чого негайно
проголошує їх святими і на їхню честь споруджує храм. Хуцпа – це коли
цього ж Ярослава, який винищив династію Володимира Великого, зрадив
свій народ і накинув на нього духовне рабство Візантії, називають
«мудрим», а різні табачники називають його «найвидатнішим
українцем».
Сучасний приклад хуцпи – це вакцинація (щеплення):
людям з дитинства підривають здоров’я, вливаючи в їхню чисту кров
відверто отруйні коктейлі, і при цьому нахабно заявляють, що це рятує
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їх від хвороб. 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 потерпілих від
переливання крові. Очевидно, що таке щеплення – це не просто
злочинна, а відверто нелюдська, сатанинська практика. Вашу дитину
вже за фактом її народження записали до покидьків суспільства. То ким
можна вважати істот, які свідомо це роблять?
Не менш вражаючий приклад хуцпи – неіснуючий «вірус
імунодефіциту людини», що його «лікують» надзвичайно дорогими і
надзвичайно токсичними «антивірусними препаратами», від яких
людина швидко вмирає. Що, важко повірити, що «боротьба зі СНІДом» і
вакцинаційна індустрія – це супернахабний лохотрон? То тепер
розумієте, яку силу має хуцпа?

КОНТРІНІЦІАЦІЯ ЄЗЕКИЇЛА
Як ми вже говорили, богоборча ідея хуцпи з’явилася в Єзекиїла після
«божих видінь», а якщо виражатися точно – в результаті установлення
каналу зв’язку з якоюсь брудною і злобною астральною сутністю. Ця
сутність була явно налаштована проти природного порядку та його
Творця, була Його противником. Поняття такого противника-богоборця
позначається арамейським словом «сатана» або його гелленським
відповідником «диявол» (що значить брехун, наклепник).
Процес налаштування духовно-інформаційної взаємодії з
дияволом детально описаний самим же Єзекиїлем у його книзі.
Спочатку диявол показав йому рукопис, «а він пописаний спереду та
ззаду. І було на ньому написано пісні плачу, стогін та горе... І сказав він
до мене: сину людський, з’їж цей сувій... І відкрив я свої уста, і він дав
мені з’їсти цього сувоя. І я з’їв. І був він в устах моїх солодкий, як мед»
(Єз 2–3). У такий спосіб Єзекиїл отримав початкову дозу інформаційного
бруду – і це йому сподобалось. Сталося психологічне перевертання:
гірке і неприємне видалось Єзекиїлу солодким і приємним. Відбулась
інформаційна фаза контрініціації, тобто падіння вниз, занурення в земне
пекло.
Після цього диявол запропонував перейти до матеріальної фази
контрініціації, так би мовити, до практики, а саме спекти ячмінний
хліб на власному калі і з’їсти його прилюдно. Єзекиїл сказав, що
він до такого не готовий. Тоді диявол дозволив йому з’їсти хліб на
тваринячому калі. Єзекиїл виконав цей ритуал зневаги до хліба і його
демонстративного паплюження, адже пекти і безсоромно поїдати
нечистоти треба було на очах людей (Єз 4.12–15). Для людей хліб є
святим предметом, тому те, що зробив Єзекиїл, – це брутальне
святотацтво. Більше того: оскільки хліб символізує істинні метафізичні
знання, то водночас це був ритуал радикального паплюження,
забруднення і спотворення Істини. Це була хула проти Святого Духа
– Духа Істини.
Так Єзекиїль здобув досвід безсоромності. Безсоромність є
обов’язковою умовою здатності до хуцпи. Далі описується
виконання Єзекиїлем різних ритуалів чорної магії, щось на зразок вуду,
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після чого він остаточно перетворюється на транслятор інформаційного
бруду: проклять, погроз, плачу, стогону і страждань, якими густо
насичена вся «Книга Єзекиїла». Характерно, що найбільшим гріхом
(«гидотою») для цитованого в цій книзі диявола є ранкове
поклоніння Сонцю: «І сказав він [диявол] до мене: Чи ти бачив, сину
людський? Ти знову побачиш гидоти ще більші від цих! І він запровадив
мене до внутрішнього подвір’я Господнього дому. Аж ось при вході до
Господнього храму, між притвором та між жертовником, було зо
двадцять п’ять чоловік: спини їхні до Господнього храму, а їхні
обличчя на схід, і вони кланялися до сходу, до Сонця» (Єз 8.15-16).
Інтенсивна трансляція сатанізму далі проходить через всі книги,
написані школою Єзекиїла. Для більшої переконливості авторство цих
книг приписали неіснуючому Мойсею і назвали словом «П’ятикнижжя
Мойсея» (Тора). Всі вони перенасичені інформаційним брудом, з цієї
причини читання цих книг, як відомо, шкідливе для людської психіки.
Згадані диявольські тексти пізніше були нахабно об’єднані з
текстами «Доброї Новини Ісуса Хреста, Сина Божого» в одному збірнику
під назвою «Біблія». Тепер, щоб прочитати святу Добру Новину, треба
попередньо прочитати удесятеро більше текстів з прокляттями, описом
зрад і масових убивств. По-суті, таке поєднання непоєднуваного
стало повторенням ритуалу хули проти Святого Духа,
здійсненого Єзекиїлом (цинічно-зухвале зміщування святого хліба з
нечистотами). Простіше кажучи, Біблія – це хуцпа.
Цю святотатську дію з Євангелієм вчинили фарисеї – учні і
послідовники Єзекиїла. Євангеліє їх називає «дітьми диявола», що
значить духовними прихильниками сатанізму. У буквальному сенсі
диявол не може мати дітей, тому що він нетворчий і безплідний. Він
може тільки паразитувати на дітях Божих і розтлівати їх. Це подібно на
гомосексуалістів, які не можуть мати своїх дітей, тому вимагають права
на усиновлення і розтління чужих.

САТАНА, ТОБТО ПРОТИВНИК ТВОРЦЯ
Творець Всесвіту є найбільшим носієм творчості, натомість його
ПРОТИВНИК (сатана, диявол), будучи повною протилежністю, позбавлений здатності до творчості. Він сірий, банальний, нудний, брехливий,
безвідповідальний, нахабний, нецікавий і нетворчий. Тому вся його
псевдотворчість зводиться або до спотворення вже сотвореного
(наприклад, плагіату), або до його повного перевертання з ніг на
голову.
Відповідно, підхід «дітей диявола» елементарно простий:
«праве» заміняється «лівим», «верх» – «низом», «ранок» – «вечором»,
«чуже» – «своїм». Ви скажете, що таке перевертання – це ідіотизм і
відверта дурість? А хуцпісти скажуть, що це настільки глибинна
мудрість, що вона перевищує можливості вашого недолугого розуму, а
ви критикуєте тільки тому, що вам заздрісно.
Ви пишете зліва направо? А вони писатимуть справа наліво. У
вас рік починається навесні, коли оживає природа? А у них він
почнеться восени, коли вона вмирає. У вас доба починається зранку,
коли з’являється світло? А вони її починатимуть звечора, коли настає

морок. Ще з десяток-другий таких перевертань – от вам і «оригінальна,
самобутня традиція».
Це не жарт. Перебуваючи депортованим у Вавилоні в кінці 6 ст.
до н. е., Єзекиїл отримав доступ до давніх шумерських джерел.
Привласнивши описані в них сюжети і розбавивши їх власними родоплемінними переказами, він зліпив «славну історію богообраного народу».
Сьогодні цей суперечливий плагіат виглядає очевидним блефом,
хуцпою. Наприклад, достеменно відомо, що іудеї ніколи не були в
Єгипетському полоні9, а історія про народження Мойсея майже
дослівно передерта з історії про народження сумерського Саргона, що
жив тисячоліттям раніше. Свого часу цю тему зачепив Іван Франко в
дослідженні «Сотворення світу», зробленому в кінці 1904 року. А ось що
про все це написав сучасний єврейський письменник і наукознавець
Айзек Азімов (Isaac Asimov):
«Під керівництвом Єзекиїла вчені люди з єврейських вигнанців
почали перекладати єврейські легенди та історичні спогади в письмову
форму відповідно до тієї схеми історії, яка, на думку Єзекиїла й інших
впливових людей, була правильною. Так народилися у своїй нинішній
формі ранні книги Біблії... Перелік десяти допотопних патріархів і сам
Потоп прийшли, ймовірно, прямо з древніх сумерських записів,
збережених вавілонськими жрецями до днів Навуходоносора... Всі ці
легенди євреї привласнили собі. Вони узяли вавілонський календар і теж
його привласнили...
В історії, як ми її маємо тепер в Книзі Буття, говориться, що Авраам
і його сім’я прибули в Харран з Ура халдеїв. Можливо, ця легенда
відображає фактичну еміграцію з Сумера до Ханаану. Але можливо
також, що книжники, які полірували і редагували єврейські легенди, не
могли втриматися від того, аби продовжити своє походження аж до
початку величної вавілонської цивілізації і дорівнятися в походженні й
давнині зі своїми завойовниками»10.
Так народився світогляд і релігійно-політичний рух, пізніше названий іудаїзмом. Головним носієм цієї антисистеми була відома
під різними іменами група іудейської еліти, діяльність якої простежується
протягом усієї історії від вавилонського полону і аж до сучасного періоду. Так у 2 ст. до н. е. це була «ксенофобська група пуритан-єговістів,
що називалися «хасидим», що означає “благочестиві”»11. У євангельські
часи продовжувачем цієї ж лінії були фарисеї, які тільки себе вважали
благочестивими і «мали претензії на особливу святість» (там же). За
видатні заслуги основоположник цього руху Єзекиїл згодом
отримав титул «батька іудаїзму».
Існує прадавня мудрість: «Якщо прагнеш щось збагнути –
пізнай, як воно виникло». Фарисейство народилося з перекручення
власної, доволі скромної іудейської традиції і паразитуванні на потужній
9
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арійській традиції Сумера, Вавілона та Ізраїля з її перевертанням до
навпаки і підлаштуванням під власні інтереси. Тому схильність до
перевертання природних основ і присвоєння чужого, до лицемірства та
фальсифікацій стала вродженою, фундаментальною, архетиповою рисою
секти фарисеїв.

ЛІВИЙ ШЛЯХ – ПРАКТИКА АНТИРЕЛІГІЇ
У 1 ст. до н. е. остаточно складається канон священних книг іудаїзму,
тож можна сказати, що приблизно в цей час антисистема Єзекиїла в
цілому була доведена до логічного завершення. У цей же час Іудея була
долучена до величезної Римської імперії: за словами єврейського
історика Йосипа Флавія, євреї вже проникли в усі міста Римської імперії і
важко було знайти таке місце на землі, де б їх не було12.
Це означає, що антирелігія потрапила в сприятливі умови для
свого поширення і втілення. Отже, екзотична теорія з небаченою досі
інформаційною зброєю перейшла у фазу практичного застосування.
Фактично, це була життєва стратегія слабких, але нахабних, відома під
назвою «лівий шлях». В її основу покладена ілюзія, що можна обійти
установлені Творцем закони еволюційної змагальності («правий шлях»)
– і тоді слабкі переможуть сильних і «хто був ніким, той стане всім».
Оскільки слабкі не можуть перемогти у чесному і відкритому зіткненні, то
для свого виживання вони повинні використовувати приховані дії, обман
і маніпуляції, а також підрив життєспроможності сильних зсередини, щоб
ті нищили себе власними силами. Це як згадана вище вакцинація –
самознищення за власні гроші.
Вчення Єзекиїла про «вибраний народ» дало світоглядну основу
для «лівого шляху» та ілюзорне обґрунтування його законності.
Духовним центром цього антиеволюційного, антиприродного,
богоборчого світогляду став Єрусалим. Після розпаду імперії
Данвида–Салимона у 927 р. до н. е. це дуже давнє арійське місто стало
столицею незалежної Іудеї, а ще через тисячоліття перетворилося на
центр антирелігії.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ САТАНІЗМУ
Нагадаємо, що головною зброєю «лівого руху» стала інформаційна
зброя, нині відома як хуцпа – безмежна брехня і неймовірно нахабна,
абсолютно безсоромна поведінка. Це давало фарисейському руху
перевагу перед усіма іншими народами, оскільки існування хуцпи
вважалося неможливим, бо виходило за межі людських уявлень.
Натомість в самому фарисейському середовищі культивувалась
богоборча теоретична база і виховувалась відповідна поведінка.
Написані Єзекиїлем та його послідовниками книги – це не історія
народу, а інструкція з застосування хуцпи.
Це й не приховується, адже родоначальником єврейського
народу вважається патріарх Яаков, саме ім’я якого, згідно з книгою
Буття (27.36), означає «обманець, хитрун», про що відверто пишеться у
коментарях до Біблії і біблійних довідниках. Цей Яаков спочатку обдурив
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свого брата Ісава, потім батька Ісаака, потім свого дядька Лавана, що
дав йому притулок. Пізніше він отримав благословення від якогось
злобного нічного духа, який нагородив Яакова «печаткою
диявола» – пошкодив йому стегно і зробив його кульгавим (Буття,
32.26–33). Не обійшлося й без хуцпи: темний дух дав Яакову ім’я
Ізраїль, яке начебто означає «богоборець». Нахабство полягає в тому,
що Ізраїль – це із-ра-їль, тобто «від сонячного Бога» (порівняйте з укр.
іскра – «від сонця» або Іскаріот – «із Каріота»). Відомо, що це слово у
формі «Is-ra-il» присутнє в ханаанських текстах середини 3 тис. до н. е.13,
тобто за два тисячоліття до появи євреїв у Палестині. У раввіністичній
літературі цей обманець-хитрун-богоборець розглядається як символ
єврейського народу, зразок доброчинності та справедливості14.
Не менш повчальною є ще одна вигадана історія – про Іосифа,
Яакового сина. Перебуваючи на службі у фараона, він спочатку зібрав у
селян всі надлишки хліба за 7 попередніх урожайних років. Тож коли
почалися неурожайні роки, як це зазвичай буває через природну
циклічність, то народ вже не мав запасів продовольства (Буття 41.4749). Фактично, Іосиф створив штучний голод. Скориставшись
масовим голодуванням, він спочатку відібрав у єгиптян все золото і
срібло, потім худобу, потім землю. Позбавлених землі людей він почав
концентрувати у містах, адже в селах почався голодомор. Після цього
Іосиф дав селянам їхнє ж зерно, але при умові, що вони віддаватимуть
державі 20% (свого роду ПДВ) від зібраного врожаю. У такий спосіб
вільні селяни за їхні ж гроші були перетворені на рабів, таких собі
колгоспників. «І осів Ізраїль в єгипетськім краї в країні Ґошен, і вони
(іудеї) набули в нім володіння. І вони розродилися й сильно
розмножилися» (Буття 47.13-27).
Попри всі зусилля біблійних археологів, донині не виявлено
жодних слідів перебувавння євреїв у Єгипті, а з погляду істориків
описана подія взагалі історично неможлива. А все тому, що в «Бутті» та
інших книгах «П’ятикнижжя Мойсеєвого» писалась не правдива історія, і
навіть не помилкова історія. Це взагалі не історія. Це інструкція
хуцпістам про те, як з нічого отримати все. Як ми вже говорили,
хуцпа втрачає свою силу, як тільки про неї дізнаються люди, більше того
– вона обертається проти свого носія. Тому завданням Ісуса і всієї
його брахманської організації було викрити фарисейську хуцпу.
Це сьогодні, завдяки книгодрукуванню та Інтернету ми можемо легко
дослідити «службові інструкції» фарисейства, – і тим не менше, для
більшості людей хуцпа вважається чимось неможливим – всупереч
досвіду більшовицького терору і Голодомору. А в ті часи це була зброя
цілком таємна, а тому ще більше ефективна і небезпечна.

ПОДОЛАННЯ АНТИТЕЗИ
На початку цієї статті ми показали 5 фундаментальних положень
антирелігії Єзекиїла. Ісус спростував всіх їх разом і кожне з них зокрема,
в черговий раз утвердивши Арійську Тезу.
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1. Всупереч фарисейському критерію «тільки іудеї є людьми, всі
інші – тварини», Ісус обґрунтував розподіл на «ближніх» і «дальніх» за
критерієм добрих справ. Твої ближні – це ті, які чинять тобі справи
милосердя, отже, люблять тебе або принаймні симпатизують.
Про це відверто сказано у знаменитій притчі про милосердного арійцясамарянина, який допоміг незнайомій пораненій людині, яку іудейські
священик і левіт байдуже залишили помирати (Лука 10.28–40). Самаряни були арійським народом, що мешкав на території Самарії – між
Галілеєю та Іудеєю – і, як відомо, перебував з іудеями у стані хронічної
ворожнечі.
2. Всупереч фарисейському «одноразовому існуванню», Ісус
підтвердив фундаментальну істину Примордіальної традиції про те, що
людських дух розвивається шляхом багаторазового земного втілення. Для позначення цього феномену Ісус застосовує загальновживане гелленське слово «палінгенезія», що є синонімом латинського
«реінкарнація». «Тоді озвавсь Петро і сказав до Нього: Ось ми покинули
все й пішли за Тобою; що будемо за те мати? Ісус відповів їм: Істинно
кажу вам: ви, що пішли за мною, в палінгенезії (тобто під час наступних
втілень) стократно одержите і життя вічне успадкуєте» (Матвій 19.28–
29).
3. Бог Єзекиїла є злобною, жорстокою, дріб’язковою, заздрісною
істотою. Натомість арійський Бог-Творець ставиться до людей як до своїх
улюблених дітей і бажає, що вони називали його своїм Небесним
Батьком: «Отче наш, що єси на небесах...» (Матвій 6.9–12). Ісус
утверджує арійську концепцію радісного, цікавого, захоплюючого світу,
доброзичливого для щирих людей: «Щасливі скромні, бо їхнє Царство
боже. Щасливі лагідні, бо вони успадкують землю. Щасливі засмучені
[існуючим станом], бо вони отримають допомогу. Щасливі голодні та
спраглі праведності, бо вони наситяться. Щасливі милосердні, бо вони
зазнають милосердя. Щасливі чисті серцем, бо вони побачать Бога.
Щасливі миротворці, бо вони синами Божими стануть. Радійте й
веселіться, бо нагорода ваша велика» (Матвій 5.3–12). Цей світ
сповнений пригод і можливостей, він сприятливий для розвитку тих, що
прагнуть вищого: «Просіть, і дасться вам; шукайте, і найдете; стукайте, і
відчинять вам. Кожний бо, хто просить, одержує; хто шукає, находить;
хто стукає, тому відчинять» (Матвій 7.7-8).
4. Бог Єзекиїла принижує все сильне і здорове, натомість
підтримує все слабке і хворобливе. Завдяки цій особливості він став
богом паразитів, оскільки, по-перше, вони завжди слабкіші своїх
господарів (донорів), по-друге, не прагнуть до розвитку шляхом
правильної еволюційної змагальності. Правильна змагальність – це коли
перемога досягається посиленням себе, а не ослабленням опонента.
Ієгова не вміє творити силу – він вміє тільки розкладати і руйнувати, і
цього достатньо для його прихильників, адже фаза розпаду суспільства
– це золота доба для паразитів.
Натомість вся Добра Новина Ісуса Хреста і всі його діяння
– це утвердження духовної і фізичної сили та краси. Ісус сказав
людям «Ви – боги!» (Іван 10.34), «Істинно кажу вам: коли матимете
віру, як зерно гірчиці, скажете цій горі: перенесися звідси туди – і вона

перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого» (Матвій 17.20). Він
масово зцілював людей, «і сила Господня була на Ньому, щоб
оздоровляти» (Лука 5.17).
При цьому Він допомагав людям розбудити дрімаючу в них силу
віри, і дуже радів, коли їм це вдавалося: «Дерзай, дочко! Віра твоя
спасла тебе» (Матвій 9.22). За словами Ісуса, він прийшов у світ
«звіщати Добру Новину про Царство боже» (Лука 4.43), а «Царство боже
здобувається силою, і ті, хто застосовують силу, схоплюють його»
(Матвій 11.12). Тож Ісус навчав своїх послідовників, і навчає нас, щоб
ми були сильними і сміливо застосовували свою силу. Для цього
потрібно постійно вдосконалюватися, перебувати у стані чистоти і краси,
внутрішньо світитися: «Ви – світло світу. Тож хай світить перед людьми
ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого
Отця, що на небесах» (Матвій 5.14–16).
5. Згідно з пророцтвом Єзекиїла, Іудейське царство відновить
«раб Ієгови» – месія (помазаник) з роду Давида, що стане іудейським
царем. Для Ісуса ця тема взагалі була смішною, хоча б тому, що
білявий Давид був филистимлянином, арійським воїном, поетом та
музикантом. Іудеїв він використовував тільки в ролі допоміжного війська
і не мав жодного відношення до Єзекиїла з його хворобливими
фантазіями. Це положення фарисейського вчення Ісус спростував
виходячи з їхнього ж заплутаного «святого письма»: «Тоді Він промовив
до фарисеїв, зібраних докупи у храмі: Що ви думаєте про месію? Чий він
син? Кажуть йому: Давидів. Він до них мовить: Та ж сам Давид у книзі
Псалмів промовив був Святим Духом: Сказав господь господові моєму:
сиди праворуч мене, поки я не покладу твоїх ворогів підніжком тобі під
ноги. Коли, отже, Давид його називає господом, то як він може бути його
сином? Ніхто з них не міг Йому відповісти й слова. І багато людей
слухали Його радо» (Матвій 22.41–46, Марко 12.35–47, Лука 20.41–44).

ХУЦПА – ХУЛА ПРОТИ СВЯТОГО ДУХА
Після викриття богоборчого, тобто сатанинського світогляду («сатана»
означає противник), треба було показати його носіїв. І Ісус це зробив
максимально відверто, концентровано й однозначно. Вся його критика
була спрямована тільки на фарисеїв. При цьому Він зовсім не
зачіпав садукеїв, хоча вони були далеко не бездоганними. Така
відмінність у ставленні Ісуса до фарисеїв і садукеїв на перший погляд
виглядає загадковою. Адже і одні, і другі були іудеями, разом входили
до іудейського органу самоврядування – єрусалимського синедріону,
однаково хотіли вбити Ісуса, разом його схопили і засудили до страти.
То чому Ісус виступив з нищівною критикою тільки фарисеїв?
Розгадка в тому, що носіями світогляду Єзекиїла і
практики хуцпи були саме фарисеї, натомість садукеї, як родова
аристократія, мали усталені уявлення про честь і багато в чому не
погоджувалися з фарисейськими ідеологією і практикою. Саме фарисеї
були хуцпістами, відповідно, з великою зневагою ставилися до всіх
неіудеїв. Життя неіудея для них не мало жодної вартості – не більше за
життя тварини. Саме тому вони, як тільки познайомилися зі вченням
Ісуса, з неймовірною легкістю ухвалили рішення про Його вбивство.
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Це сталося після того, як фарисеї застосували проти Ісуса хуцпу,
але Він тут же її виявив і обернув проти них.
Ось як це відбулося. Добра Новина розповідає про зібрання
однієї місцевої громади, де був чоловік з паралізованою рукою. «І мовив
Ісус до чоловіка, який мав суху руку: Стань посередині! Підвівся той і
став. Тоді Ісус промовив до фарисеїв: Питаю вас: що годиться в суботу
чинити – добро чи зло, спасти життя чи погубити? Вони мовчали. Тоді,
поглянувши на них гнівно, зажурений, що їхні серця закам’яніли, і,
глянувши кругом на всіх, каже до чоловіка: Простягни руку! І той
простягнув, і рука його стала здоровою, як і друга. Фарисеї ж, сповнені
безумства, вийшли і зараз же ухвалили рішення проти Ісуса, щоб Його
погубити» (Матвій 12.9–14, Марко 3.1–6, Лука 6.6–11). Відверто
сатанинська поведінка!
Після цього Добра Новина вперше розповідає про практичне
застосування фарисеями хуцпи:
«Тоді ж привели до Нього біснуватого: сліпого та німого, і Він
зцілив його, так що німий і говорив, і бачив. І здивувалися всі люди, а
фарисеї, які прийшли з Єрусалима, сказали: Отой Вельзевула
має і не інакше виганяє бісів, як тільки Вельзевулом, князем
бісівським.
Тоді Ісус, знаючи думки їхні, прикликав їх до себе й заговорив
притчами до них: Як може сатана сатану виганяти? Коли яке царство
поділене саме в собі, те царство не може встоятись. І кожне місто чи дім,
розділені в собі самому, не встоїться. І коли яка родина розділена сама в
собі, не може та родина встоятись. І коли сатана сатану виганяє, то він
розділений у собі самому – як же тоді вдержиться його царство? Він не
може встоятись, і кінець настав йому.
Хто не зо Мною, той проти Мене, і хто зо Мною не збирає,
той розкидає. Істинно кажу вам: усе буде відпущене синам людським,
гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили, але хула на Духа не
проститься. І коли хто скаже слово проти Сина людського, проститься
йому. Але хто вирече хулу проти Святого Духа, тому повіки не
проститься ні в цьому світі, ні в наступному: він буде винен у
гріху вічнім. Вони бо мовили: Він має нечистого духа» (Матвій 12.22–
32, Марко 3.20–30).
Дуже важлива реакція Ісуса на описану вище фарисейську
хуцпу. По-перше, Він показав народу, що твердження фарисеїв –
повний абсурд, перевертання істинного стану справ з ніг на голову,
адже животворчу дію Святого Духа вони намагались представити як дію
злого, нечистого духа, спроможного тільки спотворювати і руйнувати.
По-друге, Ісус повністю відмежувався від них: «Хто не зо
Мною, той проти Мене, і хто зо Мною не збирає, той розкидає». Те, що
роблять фарисеї, – це повна протилежність до того, що робить Ісус.
По-третє, Він показав, що хуцпа – це хула проти Святого Духа,
який є Духом Істини. Хуцпа – це демонстративне, свідоме і
добровільне заперечення очевидної істини. Це підрив самих
основ світобудови і людського співіснування. Це порушення
вселенських правил Гри і заколот проти Творця Всесвіту.

Тут же Ісус пояснює, що хуцпа – це не щось зовнішнє чи випадкове, а
закономірне продовження сатанинської сутності фарисеїв: «І далі сказав
Ісус фарисеям: Виплекаєте добре дерево, то й плід його буде добрий; а
посадите погане дерево, то й плід його буде поганий. Бо дерево
пізнається з плоду. Гадючий роде, як можете говорити слова добрі,
будучи злими? З повноти бо серця уста промовляють. Добра
людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе
виносить. Кажу бо вам: за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть
відповідь судного дня за нього. Бо за словами твоїми будеш
засуджений» (Матвій 12.33–37).
Думка, слово, мова – це величезна сила, яка може змінювати
людину і навколишній світ як на добро, так і на зло. «Хіба не розумієте,
що все те, що до уст входить, іде до нутра й геть виходить? А те, що з
уст виходить, іде з серця і сквернить людину; із серця бо виходять лихі
думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживе свідчення,
богохульства» (Матвій 15.17–19). Серце (серцевина, середина, центр) –
це символ духовної сутності, втіленої в людську форму, це істинне
людське Я.
Брудні думки і брехливі слова вказують на брудну душу
(психіку), яка, проте, має шанс очиститися і оновитися. Натомість хуцпа
вказує на зіпсовану, темну, потворну, закам’янілу духовну сутність,
неспроможну до покаяння – визнання своїх гріхів і волі до оновлення
свідомості, а без покаяння нема прощення. Тому хуцпа – хула проти
Святого Духа Істини – це єдиний з гріхів, що не має прощення. Бо
для прощення потрібне покаяння, а хуцпісти на нього вже не здатні.

ДІТИ ДИЯВОЛА
Нагадаємо, що завданням Ісуса Хреста було не тільки ідентифікувати
сатанізм, а й чітко вказати на його носіїв – фарисеїв. І він це зробив
абсолютно відверто і однозначно, назвавши їх «родом гадючим», тобто
отруйним (Матвій 12.34), «родом лукавим і перелюбним» (Матвій 16.4),
лицемірами, гідними пекла: «Горе вам, фарисеї, лицеміри, що людям
замикаєте Царство боже! Самі не входите й не дозволяєте ввійти тим, які
бажали б увійти. Горе вам, фарисеї, лицеміри, бо ковтаєте хати вдовиць,
а про людське око довго молитеся, – за це матимете дуже тяжкий осуд.
Горе вам, фарисеї, лицеміри, що проходите море й землю, щоб придбати
одного новонаверненого, і коли знайдете, робите його удвічі більше, ніж
ви, гідним пекла... Горе вам, фарисеї, лицеміри, що даєте десятину з
м’яти, кропу і кмину, а занедбуєте те, що найважливіше в законі: справедливість, милосердя і віру. Сліпі проводирі, що комара відціджуєте, а
ковтаєте верблюда... Горе вам, фарисеї, лицеміри, що схожі на побілені
гроби, які зверху здаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і
всякої нечисті. Отак і ви: назовні здаєтесь людям справедливими, а
всередині ви повні лицемірства й беззаконня. Змії, гадюче кодло! Як ви
можете уникнути пекельного засуду?... Диявол – ваш батько, і ви
прагнете чинити волю батька вашого. Він був душогубець від
початку і не тримався правди, бо правди нема в ньому: коли
говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і брехні
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батько... Іудеї знов сягнули по каміння, щоб каменувати Його, та Ісус
пройшов серед них і вийшов із храму» (Матвій 23.13–33, Іван 8.30–59).
Цікаво, що у фарисейському середовищі того часу було усвідомлення різниці між «дітьми світла» і «дітьми диявола». Дивовижне
самовикриття знаходимо у вставці до Євангелія – псевдопритчі про
нечесного управителя. Вона закінчується просто фантастично:
дізнавшись про обман цього управителя та спричинені ним прямі збитки,
«похвалив пан нечесного управителя, що той учинив мудро, бо діти
цього світу мудріші, в їхньому роді, від дітей світла» (Лука 16.8). У цій
фарисейській вставці «діти диявола» з усім їхнім родом називаються
«дітьми цього світу» – в тому сенсі, що князем цього світу вважають
диявола – свого батька (вставка до Матвій 4.8–9). Над раціональним
поясненням цієї псевдопритчі два тисячоліття б’ються дослідники, а сенс
її до смішного простий: «Чесність і шляхетність – це вигадка дурнів.
Збреши – і вчиниш мудро. Діти диявола (фарисеї та їхні нащадки)
мудріші за дітей світла (праведників, Хрестових послідовників), тому
вони успішніші». Так, додамо, успішніші, але тільки доти, доки діти
світла не зрозуміють, що їх ошукують, і не почнуть «чистку
мурашника»15.
Ще раз наголосимо, що головна інформаційна зброя фарисеїв –
безсоромна брехня, побудована на перевертанні: «комара відціджуєте, а
ковтаєте верблюда». Але ця зброя має силу тільки доти, доки вона не
буде виявлена. Про це Ісус виразно сказав своїм учням: «Глядіть,
бережіться закваски фарисейської, тобто лицемірства. Нічого бо нема
схованого, що б не відкрилось, і скритого, що б не виявилось. Ось чому
те, що ви сказали потемки, почується при світлі; і те, що ви говорили на
вухо по сховках, оголоситься на крівлях» (Лука 12.1–3). Це пророцтво
про майбутню ліквідацію богоборчої антитези існуючого циклу.

ВИСНОВКИ
1. Два тисячоліття тому в Єрусалимі визріло фарисейство –
релігійно-політичний рух, що ніс серйозну загрозу для розвитку
людства. Таємною зброєю цього руху була хуцпа – супернахабна
брехня, що паралізує опонента.
2. Ісус викрив фарисейську хуцпу, позначив її терміном «хула
проти Святого Духа» і показав, що це єдиний гріх, який не має
прощення.
3. Особливість хуцпи в тому, що вона вбиває совість, тому
хуцпіст неспроможний до покаяння, а без покаяння (метаної, зміни
свідомості) нема прощення. Цей стан духовної смерті, коли замовкає
голос совісті, називається «закам’янілістю серця».
4. Совість – це те, що єднає людину з її божественною сутністю,
Всесвітом і його Творцем (со-вість – спільне відання). Закам’янілість
серця – втрата совісті і розрив зв’язку з божественним – є умовою
здійснення ефективної хуцпи. Тому хуцпа – це найбільш виражена
практика антирелігії.
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5. Сила хуцпи основана на тому, що пересічна людина не може
повірити в можливість існування масштабної і абсолютно безсоромної
брехні, тому легко стає здобиччю хуцпіста.
6. Як тільки людина усвідомлює реальність хуцпи, всі початкові
переваги хуцпіста обертаються проти нього.

СПЕЦОПЕРАЦІЯ АРІЙСЬКИХ
БРАХМАНІВ
Нагадаємо, що «лівий шлях» – це заколот проти Творця і антитеза
еволюції людського роду. Функція будь-якої антитези полягає в тому,
щоб чинити опір тезі і в такий спосіб сприяти її повнішому розгортанню.
Відповідно, завданням Тези є подолання опору антитези і перехід
Тези на вищий рівень розвитку. Тому поширення фарисейської
антисистеми стало активатором для еволюційної тези «Правого шляху».
Ця БОЖЕСТВЕННА ТЕЗА, відома як Примордіальна (тобто
первинна) Традиція, існує від самого початку людського роду, тобто
близько 40 тисячоліть. Під час Неолітичної революції 6 тис. до н. е. вона
пройшла оновлення, внаслідок якого народилася Трипільська цивілізація; з цього часу її прийнято називати Арійською або Гіперборійською
Традицією. Чергове оновлення було здійснено два тисячоліття тому
арійським родом Ісуса Хреста.
Як ми вже бачили в попередній статті, процес формування
антирелігії Єзекиїла тривав 5 століть, тому подолати його можна було
тільки ще масштабнішною стратегією, розрахованою на тисячоліття. Існує універсальний принцип: для того, щоб повністю ліквідувати
помилкову ідею, треба її реалізувати – аби практично показати її
недолугість і більше до неї не повертатися. Арійські брахмани розуміли,
що ідея протидії Творцю рано чи пізно вичерпається, доведе себе до
абсурду, покаже свої отруйні плоди – і саме тоді визріють умови для її
повного подолання. Але щоб це зробити в далекому майбутньому,
потрібно було вже тут і тепер закласти фундамент майбутньої перемоги.
Для цього треба було:
1) показати брехливість богоборчої антитези і викрити практику
хуцпи, яка вже набирала обертів;
2) чітко ідентифікувати носіїв антитези;
3) виразно продемонструвати духовну, інтелектуальну і фізичну
силу Тези – для підняття духу як її нинішніх прихильників, так і
майбутнього покоління, якому призначено остаточно подолати антитезу і
започаткувати новий цивілізаційний цикл.
Максимально потужна і яскраво-наочна демонстрація
арійської сили була найважливішим елементом всього задуму.
Для цього арійські брахмани таємно розробили вишукану багатоходову
спецоперацію, яку блискуче здійснили в самому центрі богоборського
світогляду. Все було зроблено настільки несподівано, стрімко і потужно,
що навіть безпосередні учасники подій ще довго не могли зрозуміти, що
ж власне відбулося і до яких глобальних наслідків приведе. Отже...
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25 грудня 5508 року від сотворення Арійського світу народився хлопчик,
якого назвали Їс або Яс, що значить «істинний, ясний, світлий»,
гелленською (давньогрецькою) мовою – Ісус або Їсус. Подібні імена –
Іасіус, Іасіон, Ісидор, Ясон, Ясь, Івась – були звичними для арійських
народів. Його рідним містом Добра Новина називає галілейський
Назарет: це його батьківщина (Матвій 13.54, Марко 6.1), тут Ісус «був
вихований» (Лука 4.16), тобто саме тут пройшла його юність, саме тут –
у теплій батьківській хаті – Він і народився.
Його батько Йосип в цьому Назареті мав свою садибу. В
гелленському тексті Доброї Новини (Матвій 13.55) професія Йосипа
позначається словом «τέκτων» (тектоун, тектун), що перекладається як
«майстер», інші значення – «столяр, будівельник, художник, творець»;
наприклад, вираз «τέκτων vωδυνιᾱν» означає «цілитель хвороб, лікар»16.
Від цього ж кореня походить слово «архітектор», що означає вищий
ступінь будівельної майстерності. Так само майстром-«тектуном» в
Євангелії називається Ісус (Марко 6.3). Пізніше ми дізнаємось, що Йосип
з Ісусом були зовнішньо дуже подібні – не тільки як батько й син, але й
тому, що Йосип у зрілому віці мав прекрасне здоров’я і виглядав дуже
молодо.
Матір Ісуса – Марія – була галілеянкою, жила в Назареті,
всі її найближчі родичі також були галілеянами.{ XE "Марія, мати
Ісуса" } Згідно з переданням, вона походила з міста Сепфоріс, яке до 25
року н. е. було столицею Галілеї (пізніше столиця була перенесена до
Тиверіади). Сепфоріс знаходився на відстані 5 км від Назарета. Ім’я
Марія, що означає «яра, сонячна, енергійна», було поширеним серед
галілеян: у євангельських текстах зустрічаємо ще 3 жінок з цим іменем.
Згідно з Доброю Новиною (Іван 2.5), матір Ісуса керувала підготовкою і
ходом весілля в Кані Галілейській поблизу Назарета, що вказує на її
організаційні здібності, знання арійського звичаю і високий суспільний
авторитет.
Матір Ісуса ще називають Дівою Марією. Гелленське слово
«παρθένος» (партенос) означає «діва, дівчина, молода жінка». У час
відкритої діяльності Ісуса його матері було близько 50 років, але вона
залишалася настільки енергійною, життєрадісною і красивою, що
виглядала як молодиця. Поряд з Ісусом вона сприймалася як його
сестра-одноліток (саме так їх і зображають на іконах). Звідки ж ця
нев’януча молодість? Вона властива для святих і мудрих людей, які
вміють жити в гармонії з собою і навколишнім світом, вживають здорову
їжу, володіють рецептами фундаментального здоров’я, вміють
оновлювати свою душу і тіло.
Святий Йосип і Діва Марія володіли різними мовами, але
між собою спілкувалися сакральною давньоукраїнською, тож
природно, що саме вона стала рідною мовою Ісуса. Звучання цієї
мови зафіксовано в Євангелії. Так, апостоли Іван і Яків мали прізвище
Заведій (що значить «заспівувач», «заводіяка»), Марія Магдалина
називала Ісуса словом «равуньо» (ніжний український варіант
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арамейського «равві» – вчитель, яке є редукованим від «дру-від» –
знавець сили). А перед входженням у стан смерті Ісус звернувся до
Творця словами «Лельо, лельо, лем з мя ся остані!», дослівно – «Тату,
тату, лиш зі мною останься». Це була ритуальна передсмертна молитва
єднання з Творцем, яка виголошувалася сакральною українською
мовою.
Сукупність відомостей про Святого Йосипа і Діву Марію дозволяють стверджувати, що вони належали до брахманів-друвідів. Це
пояснює не тільки їхню нев’янучу молодість, а й те, звідки Ісус отримав
глибинні знання і магічні здібності. Навчання вищого рівня у друвідів
тривало двадцять років і здійснювалося таємно. Тож коли у віці 30 років
Ісус відкрито почав проповідь і чудесні зцілення, то для його земляків з
Назарета це стало несподіванкою.

МІСЦЕ І ЧАС
Добра Новина писалась як історичний документ, тому вона починається
з заголовку і точного опису часу й території, на якій відбувалися описані
події: «Початок Доброї Новини Ісуса Хреста, Сина Божого. П’ятнадцятого
року правління кесаря Тиберія, коли Понтій Пилат був правителем Юдеї,
Ірод – тетрархом Галілеї, Филип, його брат, – тетрархом краю Ітуреї та
Трахонітіди, Лісаній – тетрархом Авілени, за первосвящеників Анни та
Каяфи був чоловік, посланий Богом, якому ім’я Іван. На природі він
проповідував оновлення на звільнення від гріхів. І ходив він по всій
околиці Йорданській і говорив: Оновлюйтесь, бо наблизилося Царство
боже» (Матвій 3.1–2, Марко 1.1–5, Лука 3.1–3, Іван 1.6). «Сам же Ісус,
розпочинаючи, мав з тридцять років» (Лука 3.23).
Традиційне масове омивання в природних водоймах відбувалося
перед святкуванням арійського Нового року на весняне рівнодення 21–
22 березня. В арійській нумерології число 21 означає завершення циклу,
а число 22 – початок нового. Тому Новий рік святкували 22 березня.
Описаний в Євангелії факт масового омивання в Йордані вказує на те,
що йдеться про березень 30-го року н. е., точніше – до 22 березня.
У цей час Ісусу вже було 30 років. Як повідомив карпатський
мольфар Михайло Нечай, ініціацію-посвячення в мольфари зазвичай
роблять тільки після 30 років: «Тому що до 30 років визріває душа
людська. Раніше 30 – ще не сформована духовна сутність людини»17.
Ініціація Ісуса на Йордані саме в 30 років додатково вказує на
«карпатський слід» в його походженні. Слово «мольфар»
(«молвар») походить від слова «мова», «молва», що значить «говоріння», «молитва», тобто мольфар – той, хто володіє силою слова.
Ісус також був мольфаром найвищого рівня, оскільки всі чудеса він
здійснював виключно силою слова: для зцілення людей, керування
природою і здійснення задуманого йому не потрібно було ні цілющих
напоїв, ні лікувальних процедур, ні технічних засобів, ні зброї.
Ритуальне омивання Ісуса в Йордані засвідчило його перехід у
статус Учителя. В цей час Ісус уже мав преображене тіло: завдяки
17
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духовному подвигу Він здійснив метаморфозу – поєднання своєї
людської природи з божественною – і став боголюдиною, сином Божим,
хрестом18. Він стабільно перебував у Просторі волі – просторі виключно
позитивних подій, міг керувати земними стихіями, а його фізичне тіло
було невразливим.
Найбільшим бажанням Ісуса було поділитися з людьми
особистим досвідом метаморфози, навчити їх короткому шляху
до боголюдської реалізації. Тому вся діяльність Ісуса полягала в
тому, щоб показати людям шлях особистого і колективного
вдосконалення, навчити їх підніматися у простір позитивних подій
(Царство боже) і радісно творити в ньому, перебуваючи у стані щастя та
невразливості.
Для цього Ісус із сотень своїх прихильників відібрав 12
учнів – у повній відповідності зі звичаєм карпатських мольфарів:
«Як правило, мольфар передавав своє знання дванадцятьом людям. Це
міг бути будь-хто, у кого є здатність до магічних здібностей... Свого
істинного учня мольфар знаходить серед тисячі претендентів, по знаках,
що їх він бачить над людиною. Він навчає його примівкам і
травознавству, обрядам і ритуалам... Коли неофіт оволодіє знанням і
стає готовим для самостійної праці, учитель передає йому духовний
дар і проводить обряд ініціації»19. Найважливішим елементом
Ісусового навчання стали дивовижні події в Єрусалимі, а передача
духовного дару відбулася після воскресіння, під час зустрічі Ісуса з
учнями на горі в Галілеї: «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).

ВСЕ БУЛО СПЛАНОВАНО
Усі євангельські події відбулися протягом року і одного місяця.
Підготовка проходила на території Галілеї, а демонстрація
Арійської сили мала відбутися в самому центрі фарисейського
гадючника – в Єрусалимі – за чітко розробленим планом. Про
загальні обриси цього плану Ісус розповів своїм учням принаймні тричі –
після того, як визнав себе перед апостолами хрестом, боголюдиною,
сином Божим: «А ви, – спитав їх, – що кажете про мене: хто Я? Озвався
Симон Петро й каже до Нього: Ти хрестос – син Бога живого. І Він
наказав їм гостро, щоб вони нікому не казали, що Він хрестос» (Матвій
16.13–20, Марко 8.27–30, Лука 9.18–21).
Учні точно знали, для чого вони йдуть до Єрусалима і що
там відбудеться: 1. «З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що
Йому треба йти в Єрусалим і там багато страждати, і старші та
первосвященики відкинуть Його і Його уб’ють, і Він на третій день
воскресне. Він говорив про це відкрито» (Матвій 16.21, Марко 8.31–32,
Лука 9.22). 2. «Як же вони зібралися в Галілеї, Ісус сказав до них: Син
18
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людський готується бути виданим у руки людям, і вони Його уб’ють, але
третього дня Він воскресне» (Матвій 17.22–23, Марко 9.30–31). 3. «Були
ж вони в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними, і
чудувались вони, ідучи за Ним. І коли наближались до Єрусалима, Ісус
узяв набік дванадцятьох і дорогою сказав їм, що має з Ним статися: Оце
ми піднімаємось до Єрусалима, і Син людський буде виданий
первосвященикам і фарисеям, і засудять Його на смерть. І видадуть Його
грішникам, і насміхатимуться з Нього, і зневажатимуть Його, і
плюватимуть на Нього, і катуватимуть, і, бичувавши, уб’ють Його, та
третього дня Він воскресне» (Матвій 20.17–19, Марко 10.32–34, Лука
18.31–33). Хтось іще сумнівається, що все було наперед
сплановано?

ХРОНОЛОГІЯ РОЗГОРТАННЯ ПОДІЙ
Добра Новина дозволяє відновити точну хронологію подій за тиждень до
Воскресіння, що відбулося з самого ранку в неділю 25 березня 31 року.
У понеділок 19 березня, вже підвечір Ісус з учнями увійшов
до Єрусалима, оглянув храм і повернувся на ночівлю до сусідньої
Витанії, де компактно проживали знайомі галілеяни.
У вівторок 20 березня з самого ранку Ісус вигнав з храму
торгашів і почав його використовувати за призначенням – для навчання
Царству Божому і зцілення людей.
У середу зранку 21 березня, вийшовши з Витанії, Ісус вирішив підбадьорити учнів, продемонструвавши їм силу слова – Він наказав
безплідній смоківниці: «Хай повік не буде з тебе плоду!». Потім прийшов
у Єрусалим, де цілий день навчав і зцілював людей у храмі. Саме тоді
Він звинуватив фарисеїв у сатанізмі та назвав їх дітьми диявола.
Фарисеї і первосвященики ще активніше намагалися Його в чомусь
звинуватити, ув’язнити і знищити чужими руками, але у них нічого не
виходило. «Тоді зібралися первосвященики і старші народу в палаті
первосвященика, що звався Каяфа, і радились, як би підступом схопити
Ісуса й убити. Увійшов же сатана в Іуду, на прізвище Іскаріот, що був з
числа дванадцяти» (Матвій 26.3–5, Марко 14.1–2, Лука 22.1–3).
Зверніть увагу: іудейська верхівка зібралася увечері в
Єрусалимі, а Іуда в цей час перебував з Ісусом і апостолами у Витанії.
Телефонного зв’язку між Єрусалимом і Витанією не було. Схоже, що іудеї
в розпачі енергійно звернулися з молитвами до свого бога-егрегора – він
їх почув і «увійшов сатана в Іуду». Диявол відновив давній зв’язок з
Іудою, установлений з ним ще з дитинства – спрацювала генетика,
ритуальне обрізання (знак договору з Ієговою, «печать диявола») і
родинне виховання в дусі антирелігії, адже 80% особистості формується
до 8 років20. Після опанування Іудою, диявол почав ним керувати: «Тоді
один із дванадцятьох, що звався Іуда Іскаріотський, пішов умовитися з
первосвящениками та начальниками, як би Його видати, і каже: Що
хочете мені дати, я вам його видам? Почувши це, вони зраділи й
згодились дати йому гроші, і відважили йому тридцять срібняків. Він
20
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пристав на те і з того часу шукав сприятливої нагоди, щоб видати Його
тайкома». Це відбулося в ніч з середи на четвер. Тридцять срібняків –
це, згідно з Торою, була вартість раба (Вихід 21.32). Знову хуцпа: Іуда
продав одноплемінникам те, що йому не належить.
У четвер 22 березня починається шалене розгортання подій:
«Проходивши ж тудою вранці наступного дня, вони побачили смоківницю, всохлу від кореня. Здивувавшись, учні говорили між собою: Як це
смоківниця засохла? Тоді Петро каже Йому: Учителю, дивися, смоківниця усохла. Ісус у відповідь сказав їм: Коли матимете віру й не
завагаєтесь, зробите таке не тільки зі смоківницею. Майте віру бога.
Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі: двигнись і кинься в
море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що
відбувається те, що каже, – буде йому так. Тому й кажу вам: коли
молитесь і просите, віруйте, наче все вже отримали, і буде вам». Ця
демонстрація магічної сили мала на меті переконати учнів у тому, що всі
наступні події будуть здійснені з позиції сили – як енергійна
реалізація ретельно продуманого плану, здійсненого з волі Ісуса та його
найближчого оточення.
У четвер 22 березня 31 року, тобто першого дня нового року,
Ісус разом з учнями відсвяткував в Єрусалимі Арійський Новий рік
(Паску, тобто Перехід до нового річного кола). Щоб іудеї не зіпсували
свято, підготовка до нього відбувалася за всіма правилами конспірації:
про місце святкування не знали навіть апостоли.
«Першого дня, коли треба було Паску жертвувати, приступили
учні до Ісуса й питають: Де хочеш, щоб ми пішли і приготували Тобі їсти
паску? Тоді він послав двох із своїх учнів Петра та Івана і сказав їм: Ідіть
та приготуйте нам їсти паску. Ось коли ввійдете в місто, стріне вас такий
то і такий то чоловік, що буде нести глечик води. Ідіть лишень слідом
за ним у господу, куди він увійде, і скажіть господареві дому: Учитель
каже – час мій близько, у тебе Я справлю Паску з учнями моїми. Де
світлиця, в якій Я з учнями моїми міг би їсти паску? Він покаже вам
велику світлицю, вистелену килимами, там приготуйте нам. Пішли вони
до міста й знайшли так, як Він сказав їм, і приготували паску. Коли ж
настав вечір, прийшов Він з дванадцятьма учнями і сів з ними до столу»
(Матвій 26.17–20, Марко 14.12–17, Лука 22.7–13). Апостолів мав
зустріти провідник, за яким просто треба було тихо йти. Господарю
треба було сказати пароль. Через засекреченість це святкування
Арійського Нового року прийнято називати «Таємною вечерею».

АРІЙСЬКИЙ РИТУАЛ ЄДНОСТІ
Під час вечері Ісус сказав апостолам про те, що один з них Його
зрадить. Уже вночі Він відіслав Іуду з приміщення, начебто у справах, у
такий спосіб давши йому останній шанс одуматись і відмовитися від
свого задуму. Після цього в приміщенні залишилися тільки галілеяни.
Ісус був упевнений в успіху задуманої операції, проте справа була
настільки ризикованою, що про всяк випадок Він дає учням останні
настанови, наче заповіт.
«Коли він (Іуда) вийшов, Ісус промовив: Нову заповідь даю вам,
щоб ви любили один одного. Як Я любив вас, так любіть і ви один

одного! По тому всі знатимуть, що ви Мої учні, коли матимете любов
один до одного». (Іван 13.31–35).
Після цього Ісус виконав з апостолами традиційний арійський
ритуал побратимства (причастя): вони випили по колу з однієї чаші
свіжий виноградний сік («плід виноградної лози»)21, спожили паскукоровай і проспівали духовні пісні: «І, взявши чашу, воздав хвалу й
мовив: Візьміть її й поділіться нею між собою, бо, кажу вам: не питиму
віднині з цього виноградного плоду аж до того дня, коли питиму його з
вами новим у Царстві божім. І подав їм, кажучи: Пийте з неї всі – і пили з
неї всі. І, взявши хліб, воздав хвалу, поблагословив, розламав і дав
учням, кажучи: «Беріть, їжте». І мовив: чиніть це на мій спомин. І,
відспівавши славлення, вони вийшли на Оливну гору» (Матвій 26.26–30,
Марко 14.22–26, Лука 22.14–18).
Далі Ісус попередив учнів, що цієї ночі вони потраплять у
безвихідь, тобто події розвиватимуться так, що вони не зможуть на
них вплинути: «Усі ви потрапите у безвихідь цієї ночі, але після мого
воскресіння Я випереджу вас у Галілеї» (Матвій 26.32–32, Марко
14.27–28). Місце зустрічі – Галілея.
Ситуація справді була вкрай небезпечна, тому наступна Ісусова
настанова також нагадує заповіт для нащадків: «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). Як ми вже раніше говорили,
мечами були озброєні тільки двоє апостолів – рідні брати Петро і Андрій.
На останок Ісус дає апостолам останню підбадьорюючу настанову:
«Хай не тривожиться серце ваше й не лякається! Ви чули, що Я вам
сказав: відходжу і до вас вернуся. Уставайте, ходімо звідси! Ось
надходить година, і тепер вона, коли ви розсієтеся кожен у свій бік і
Мене лишите самого. Та Я не сам, бо зо мною Отець. Сказав Я вам це,
щоб ви мали мир у Мені. У світі на вас тиснутимуть. Але дерзайте! Я
переміг світ» (Іван 14.1,28, 16.32–33). Ісус наказав апостолам не
втручатися в події. Вони повинні були непомітно розсіятися і залишити
Ісуса самого. Це наказ, і їх не повинна мучити совість, бо такий Його
задум. Ісус покидав апостолів на дві доби, а проте ці слова звучать як
заповідь далеким нащадкам: У світі на вас тиснутимуть. Але
дерзайте! Я переміг світ.

ГРА В ПІДДАВКИ. ХУЦПА ІУДИ
Далі треба просто читати Добру Новину Ісуса Хреста, Сина Божого: «І
відразу, коли Він ще говорив, прибув Іуда, що Його зрадив: він бо також
знав те місце, адже Ісус та його учні часто там збиралися. Тож Іуда,
один з дванадцяти, узявши велику юрбу слуг первосвящеників, фарисеїв
та старших народу, прибув туди з ліхтарями, смолоскипами, мечами та
кілками. Зрадник дав їм знак, кажучи: Кого поцілую, то він: візьміть його
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й ведіть під доброю сторожею». Іуда розраховував зрадити таємно,
мовляв, просто прийшов і привітав.
Але в Ісуса були інші плани: всі діти диявола мають бути
чітко ідентифіковані. «Та Ісус, знаючи все, що мало з Ним статися,
сам вийшов і мовив до юрби: Кого шукаєте? Ті відповіли: Ісуса
Назарянина. Каже їм Ісус: Це Я. Стояв же з ними Іуда, що Його зрадив.
Коли Він їм сказав: «Це Я», вони подалися назад і впали на
землю. Тоді Він спитав їх удруге: Кого шукаєте? Вони сказали: Ісуса
Назарянина. Озвався Ісус: Я вам сказав, що це Я. Коли, отже, шукаєте
Мене, пустіть цих, хай ідуть».
Нападники оговтались, але не хапали Ісуса, бо чекали знаку від
Іуди – така була тверда домовленість. Всі погляди були прикуті до
зрадника, тож він мусив діяти відкрито: «Іуда ж відразу підійшов до
Ісуса, щоб Його поцілувати, й каже: Радуйся, учителю! І поцілував Його.
Ісус його питає: Чого прийшов єси, друже? Іудо, поцілунком видаєш
Сина людського? І зараз ті приступили, наклали на Ісуса руки і вхопили
Його». Іуді не вдалося зрадити таємно: всім було очевидно, що
поцілунок Іуди – це хуцпа, безсоромна і нахабна брехня,
перевертання природного стану речей. Річ у тім, що поцілунок
завжди був проявом щирої любові, натомість поцілунок Іуди став
проявом зради – підлим запереченням любові.
«Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом:
Господи, чи не вдарити нам мечем? Тоді Симон Петро, який мав меч при
собі, добув його і, вдаривши слугу первосвященика, відтяв у нього праве
вухо. Слуга той звався Малхом. Ісус озвався: Лишіть! І мовив до Петра:
Сховай твій меч у піхви! І, доторкнувшись до вуха, зцілив його. Тоді Ісус
промовив до первосвящеників, начальників сторожі храму і старших, що
були вийшли проти Нього: наче на розбійника ви вийшли з мечами та
киями! Коли Я щодня був із вами у храмі, ви не наклали рук на Мене; та
це ваша година і влада темряви. Тоді всі учні лишили Його й
розбіглися, і іудейські слуги схопили Ісуса». Як бачимо, учні зовсім не
злякалися – вони готові були боронити Ісуса навіть всупереч його
попереднім настановам. Але після твердого наказу «Сховай меч у
піхву!» вони виконали настанову Вчителя і в нічній темноті швидко
розсіялися в різні сторони.

ПРИСКОРЕННЯ ПОДІЙ
Далі Добра Новина описує хронологію подій мало не по годинах. Після
схоплення Ісуса повели спочатку до старого первосвященика Анни, а
потім до його зятя первосвященика Каяфи, де зібралися всі
первосвященики і старші – Синедріон. Там уночі відбувся судовий фарс
(пародія на суд, правосуддя навиворіт), оскільки рішення про
знищення Ісуса руками Пилата вже було ухвалено, а сам процес
відбувався вночі (що вже було протизаконно), з використання
лжесвідків.
Оскільки жодних доказів проти Ісуса не було, то знову була
застосована хуцпа: «Первосвященик каже до Нього: Заклинаю тебе
живим Богом, щоб ти сказав нам, чи ти хрестос – син Божий. Ісус
відповів: Ви кажете, що це Я. Тоді первосвященик роздер свою одежу,

кажучи: Він сказав богохульство! Нащо нам іще свідків? Ось ви тепер
чули богохульство! Як вам здається? Ті відповіли: Він винен смерті». Ось
вона, супернахабна брехня: Ісусу приписали богохульство, хоча Він
взагалі нічого не сказав.
Після цього деякі члени Синедріону – «еліта нації» – почали бити
Ісуса по обличчю, далі до побиття приєдналися їхні слуги. Ісус не
боронився, хоча при бажанні міг паралізувати їх одним словом – так, як
він це напередодні зробив з безплідною смоківницею.
На самому світанку, тобто після 5-ї години ранку за місцевим
часом, привели Ісуса до Пилата. Обвинувачення полягало в тому, що
Ісус начебто закликав не платити податок кесарю (імператору) і начебто
називав себе царем Іудеї. Це була ще одна нахабна, безсоромна хуцпа,
адже все було навпаки: Ісус казав «Віддайте кесареве кесареві, а Боже
– Богові» (Матвій 22.21) і жодного разу не називав себе царем Іудеї.
Після короткої розмови Пилат визнав Ісуса невинним. Але іудеї
нахабно наполягали на своєму і почали стверджувати, що начебто Ісус
бунтує людей від самої Галілеї. Дізнавшись, що Ісус є громадянином
сусідньої держави, Пилат відіслав його до Герода Антипи – правителя
Галілеї. Герод з цікавості прибув до Єрусалима, бо давно хотів зустрітися
з Ісусом.
Герод Антипа зрадів, побачивши Ісуса. Він також визнав Ісуса
невинним, і з того часу Герод і Пилат заприятелювали між собою, хоча
перед тим ворогували – їх об’єднала арійська солідарність, велика
повага до Ісуса і прагнення Його захистити.
Коли Ісуса вдруге привели до Пилата, той знову визнав
невинність галілеянина, посилаючись на рішення Герода. А оскільки
фанатичний натовп вимагав розправи, Пилат запропонував їм на вибір
звільнити або Ісуса, який зцілював людей, в т. ч. іудеїв, або розбійника
Варраву, можливо, місцевого «потрошителя», який цих іудеїв убивав.
Пилат сподівався, що спрацює елементарне відчуття справедливості і він
зможе у такий спосіб звільнити Ісуса. Але все відбулося навпаки,
навиворіт: іудеї, підбурювані своєю верхівкою, вимагають звільнити
Варраву і ще енергійніше наполягають розіп’яти Ісуса.
Оскільки ставка на іудейську справедливість не спрацювала,
Пилат, шукаючи хоч якийсь спосіб врятувати Ісуса, вирішив розжалобити іудеїв виглядом крові. Він наказав бичувати Ісуса. Після бичування
все тіло було суцільною кривавою раною. Для посилення ефекту Ісусу
одягнули на голову терновий вінець: це викликало сильну кровотечу,
тож все його обличчя було закривавленим. Навіть якби якась людина
справді закликала не платити податки, то такого жорстокого покарання
було б достатньо. І ось Пилат виводить закривавленого Ісуса перед
натовпом, щоб заспокоїти його фактом вже здійсненого покарання. Але
знову все відбувається навпаки: «Як тільки побачили Його первосвященики та слуги, закричали: Розіпни! Розіпни його!».
Пилат знову говорить, що не бачить в ньому вини. І тоді «іудеї
йому відповіли: У нас є закон, і за законом він мусить умерти, бо він
зробив себе сином Божим». Про те, що Ісус є сином Божим –
боголюдиною, хрестом – знали тільки апостоли, адже Ісус гостро
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заборонив їм про це розповідати іншим людям. Звідки про цю таємницю
дізналася іудейська верхівка? Вочевидь, від Іуди-зрадника.
Звістка про те, що перед ним син Божий, глибоко вразила
Пилата. Він усамітнюється з Ісусом для відвертої розмови. Ісус дає
зрозуміти Пилату, що ця ситуація є появом Вищої волі і що більша
провина покладається не на нього, а на іудеїв. «З тієї хвилини Пилат
шукав, як би Його відпустити»: якщо раніше Пилат просто безсторонньо
виконував свої службові обов’язки, то тепер він перейнявся долею Ісуса
і не хотів брати на себе вину за смерть святого.
Наближалась 12-та година за місцевим часом (згідно з
текстом Євангелія – «шоста година», адже арійська доба починалася в
шостій ранку). Пилат знову виводить Ісуса до натовпу, маючи слабку
надію на його порятунок. І тут він бачить, що ситуація різко загострюється і вже йде до повстання. Він розуміє, що не може зупинити
подальше розгортання подій, проте й не хоче брати вину на себе.
«Пилат, бачачи, що нічого не вдіє, а заколот дедалі більшає, взяв води й
умив перед народом руки та й каже: Я невинний крові його; ви бачили».
Іудейська верхівка зрозуміла, ЩО заважає Пилату віддати наказ
про страту Ісуса, – небажання брати на себе їхню вину. І тоді
первосвященики і фарисейська старшина, всупереч власним правилам
діяти чужими руками, робить те, чого й хотів досягнути Ісус, а саме –
однозначно ідентифікувати дітей диявола та їхню провину. Отже,
сталося: «Увесь же народ відповів, кажучи: Кров його на нас і на
дітей наших!» Це, до речі, єдиний відомий випадок, коли діти диявола
визнали свою вину. І не відомо жодного випадку, коли вони покаялись;
в Євангелії стан нерозкаяності називається «закаменілістю серця».
Отже, Пилат зняв з себе вину і тепер з полегкістю дає «зелене
світло» подальшому розгортанню подій: «Тоді він присудив, щоб
сталось, як вони просили: відпустив їм Варавву, що за повстання й
убивство був вкинутий у темницю і якого вони просили; Ісуса ж видав у
їхню волю – на розп’яття». Далі все відбувається миттєво: о 12-й годині
Ісуса вже розіп’яли на таврі (Т-подібній конструкції). «А як настала
шоста година, темрява наступила по всім краю аж до дев’ятої години».
Протягом трьох годин, коли Ісус був розіп’ятий на таврі, іудеї
знущалися з Нього, насміхалися і святкували свою перемогу. Ці три
години стали часом тріумфу дітей диявола, передусім іудейської верхівки
– первосвящеників і фарисейської старшини.
Через три години, тобто близько 15-ї години, Ісус вирішив
увійти в стан смерті: «О дев’ятій же годині Ісус скрикнув сильним
голосом: Лельо, лельо, лем з мя ся остані! – тобто Отче, у Твої руки
віддаю дух Мій!» Свої останні слова Ісус сказав мовою, яка
законсервувалася в Карпатському регіоні і зрозуміла українцям, бо
донині побутує серед лемків і русинів. «Лельо, лельо, лем з мя ся
остані!» (Матвій 27.46, Марко 15.34) буквально перекладається як
«Тату, тату, лиш зі мною останься», що за змістом відповідає
гелленському еквіваленту «Отче, у Твої руки віддаю дух Мій!» (Лука
23.46). Коли людина вмерла, у нас кажуть: «Віддав Богу душу».
Ісус віддав дух («вічну душу») при повній свідомості, з власної
волі. Хто його навчив керувати смертю? Можливо, батьки-друвіди –

Святий Йосип і Діва Марія. За свідченням римського географа Помпонія
Мели (~43 р. н. е.), «під керівництвом друїдів молоді аристократи
залучалися до таємниць природи, божества, людського життя,
дізнавалися про свої обов’язки, з яких головним було вміння
битися і вміння вмирати»22. Мистецтво контрольованого вмирання
властиве українській традиції: досить згадати козаків-смертників23,
Григорія Сковороду, воїнів УПА.
Після звернення до небесного Батька, Ісус попросив попити, –
можливо для того, щоб відразу ж вигукнути сильним голосом:
«Звершилося!» і, схиливши голову, віддати Богові духа. Сильний голос
Ісуса підкреслює те, що смерть відбулася за Його волею, а не від
повної втрати сил. Більше затягувати страждання не було сенсу – три
години вважалося достатнім для констатації того, що подія відбулася.
Окрім того, потрібно було до темноти покласти тіло до гробниці і
правильно обгорнути його плащаницею.
Приблизно о 15-й годині Ісус помер. Через те, що після Його
розп’яття над усім краєм настала темрява, то цей час вже сприймався як
вечір. Йосип Ариматейський негайно пішов до Пилата, щоб отримати
дозвіл на тіло. Пилат здивувався, що Ісус помер вже через три години,
хоча розіп’яті іноді повільно вмирали по кілька днів. Неприродно швидка
смерть підтверджує те, що Ісус помер з власної волі і саме тоді, коли
вважав за потрібне.

ПОХОВАННЯ. ЗЕМНИЙ БАТЬКО ІСУСА
Одразу ж за Йосипом до Пилата прийшли іудеї з проханням завершити
процедуру страти, адже головна їхня мета була досягнута – Ісус помер,
а вони поспішали готуватися до святкування свого Пейсаху, який
починався того ж вечора. Щоб переконатися, що всі засуджені мертві,
Пилат посилає на місце страти сотника з воїнами: «Вояки прийшли й
переламали голінки першому і другому, що були з Ним розп’яті. Та коли
приступили до Ісуса і побачили, що Він уже помер, голінок Йому не
ламали, але один з вояків проколов Йому списом бік». Після перелому
голінок розіп’яті не могли підтримувати своє тіло, опираючись ногами на
підставку, вони тут же повисали на руках і не могли дихати, тому
вмирали від удушення. Оскільки Ісус уже був мертвий, то вояк просто
зробив контрольний удар списом у серце. Завдяки цьому всі
пересвідчились, що Ісус реально мертвий, що його смерть – це не
ілюзія і не фокус.
«Довідавшись від сотника, що Ісус вже мертвий, Пилат дозволив видати Йосипові тіло». Згідно з римськими законами, тіла страчених віддавали родичам. Біля Ісуса до останніх хвилин його
життя перебували його матір Марія, дві її сестри, а також апостол
Іван – двоюрідний брат Ісуса. Чому Пилат віддав тіло не їм – явним
родичам, а Йосипу – своєму раднику? Тому що він був батьком
Ісуса, про що Йосип прямо сказав Пилатові. Безперечним
22
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доказом правдивості його слів була очевидна зовнішня подібність
Йосипа та Ісуса, характерна для батька і сина. Зовнішня подібність є
достатнім чинником визнання батьківства і в сучасній судовій
практиці. Окрім того, Пилат знав Йосипа як людину чесну й надійну,
то ж у нього не було підстав для недовіри. Отже, майстер-тектон
Йосип з Назарета і майстер-будівельник Йосип Ариматейський
виявилися тією ж самою особою.
«Прийшов він (Йосип) і зняв тіло Ісуса з тавра. Прийшов також і
Никодим, який раніше приходив уночі до Нього, і приніс смирни,
змішаної з алое, фунтів зо сто. Марія Магдалина й Марія, мати Йосипа,
йшли слідом. На тому місці, де Його розп’яли, був сад, і в саду – нова
гробниця Йосипа, яку він висік у скелі і в яку нікого ще не клали».
Зверніть увагу, що протягом усього розгортання подій в
Єрусалимі ніхто з галілеян не плакав. Плакали тільки люди, які
спостерігали за тим, як скривавленого Ісуса вели на Голготу: «Ішов за
Ним великий натовп людей і жінки, що плакали за Ним та голосили»
(Лука 23.27). Натомість родичі Ісуса та Його учні тримались максимально зосереджено і холоднокровно: «Жінки, які були прийшли з Ісусом із
Галілеї, оглянули гробницю, потім сиділи проти гробниці і дивились, як
клали тіло Ісуса. Чоловіки взяли тіло Ісуса й обгорнули його чистим
полотном з пахощами. І, прикотивши до входу гробниці великий камінь,
відійшли».

ЗАДОКУМЕНТОВАНЕ ВОСКРЕСІННЯ
Важливо було зафіксувати факт воскресіння Ісуса Хреста – повне
відновлення мертвого тіла. Для цього була зроблена перша у світі
фотографія, де в якості фотопластини використали плащаницю. Для
кращого збереження протягом століть, цю льняну тканину площею 5
квадратних метрів занурили в бальзамічний розчин – саме для цього
Никодим приніс його в такій кількості (для кращого уявлення – це три
великі відра).
Задля досягнення документальної точності, тіло Ісуса не
обмивали від крові. На очі йому поклали мідні монети, які були
викарбувані Пилатом у 29 чи 30 році і були в обігу тільки на підвладній
йому території. Ісусові руки поклали так, щоб вони закривали низ
живота – типова сором’язлива поза оголеного чоловіка. Як бачимо, до
фотографії ретельно підготувалися і продумали все: просякнуте
захисною рідиною полотно («фотопластина»), тіло у відповідній позі,
монета з інформацією про час і місце події.
Після контакту плащаниці з тілом Ісуса, до неї пристала кров і
навіть залишки єрусалимського ґрунту. Саме ж зображення було
випалене на Плащаниці внаслідок спалаху невідомої енергії, що тривав
мільйонні частки секунди. За допомогою цієї енергії й було повністю
відновлено мертве тіло – відбулося Воскресіння. Завдяки потужному
потоку енергії в тканині Плащаниці збільшилась кількість радіоактивного
ізотопу вуглецю С14, через що стандартне радіовуглецеве датування
Плащаниці робить її значно «молодшою». Проте галілейський льон

Плащаниці, спосіб її виготовлення, наявність рослинного пилку вказують
на те, що їй не менше двох тисяч років24.

ДО ЗУСТРІЧІ В ГАЛІЛЕЇ!
Воскресіння відбулося з самого ранку в неділю 25 березня 31 року. Цю
дату, до речі, добре знала рання церква як у Римі, так і в
Константинополі. Так, архіваріус папи римського скіфський (український) чернець Діонісій Малий (475–550 рр.), опираючись на документи,
власні розрахунки і широко розповсюджене передання, стверджував, що
Воскресіння відбулося в неділю 25 березня 31 року – на 31 році життя
Ісуса. Ця ж дата воскресіння пропагувалася візантійською «Пасхальною
хронікою» 4 ст. і низкою візантійських істориків церкви. Зокрема, ця
дата – неділя 25 березня 31 року – чітко зафіксована в 14 ст. у
константинопольському «Зібранні святоотцівських правил» Матвія
Властаря. Це канонічна книга, що описує правила вселенських і
помісних соборів. Згідно з нею, Ісус воскрес у неділю 25 березня 5539
року, тобто (5539 - 5508) = 31 року н. е.25.
А ось що про Воскресіння розповідає Добра Новина. Як тільки
почало світати, жінки-галілеянки прийшли у сад до гробниці, де було
сховане тіло Ісуса. Вони хотіли переконатися, що Ісус воскрес. Зауваживши відкритий вхід до гробниці, вони зайшли всередину і побачили,
що нема тіла. Поки вони залишалися у гробниці, розмірковуючи про
побачене, Марія Магдалина вискочила оглянути сад. Не встигла вона
далеко відійти, яку до неї озвався Ісус! Коли вона його побачила і
впізнала його голос, спонтанно вигукнула: «Раввуньо!» – це люблячопестлива форма слова «вчитель» з відтінком ніжності і близьких почуттів, подібно до наших «синуньо», «татуньо» чи «мамуньо». Ісус же їй
каже: «Йди до Моїх братів і розкажи їм». Ісус лаконічний, тому що
операція закінчена, тому треба швидко повертатися додому. Своїх
учнів Ісус тепер називає братами.
У цей час інші жінки в напівтемряві гробниці побачили ангела,
який до них промовив: «“Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп’ятого. Він
воскрес, Його нема тут. Ось місце, де Його були поклали. Та ви біжіть
хутко, скажіть Його учням, що Він воскрес із мертвих і що Він
випередить вас у Галілеї: там Його побачите, як Він сказав вам”. І
вони поспішно лишили гробницю з великою радістю, і побігли сповістити
Його учнів». Цей ангел підтвердив те, що Ісус казав своїм учням у
четвер: «Після мого воскресіння Я випереджу вас у Галілеї» (Матвій
26.32).
Коли жінки бігли сповістити учнів, вони зустріли самого Ісуса:
«Аж ось Ісус зустрів їх і каже: Радійте! Ті підійшли й, кинувшись Йому в
ноги, вклонились. Тоді Ісус сказав їм: Ідіть і сповістіть моїх братів, щоб
ішли назад у Галілею: там мене побачать. Отож побігли вони і оповіли
все те одинадцятьом і всім іншим».
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Апостоли Іван і Петро першими дізналися про Воскресіння – від Марії
Магдалини. Коли вони прибігли до гробниці, то знайшли там
Плащаницю: «Бігли вони обидва разом, та той інший учень біг швидше
за Петра, тому й прибув до гробниці перший. Нахилившись, він бачить –
лежить полотнище, однак він не ввійшов. Приходить тоді слідом за ним
Симон Петро і, ввійшовши до гробу, бачить, що лежить полотнище. Тоді
ввійшов і той інший учень, який перший був. І одинадцять учнів
пішли в Галілею на гору, куди їм призначив Ісус». Після закінчення
спецоперації всі її учасники негайно повернулися на батьківщину для
зустрічі в умовленому місці. Іван і Петро забрали з собою Плащаницю зі
світлиною Ісуса в момент воскресіння.
Як тільки учні зібралися в Галілеї за столом, серед них з’явився
Ісус. Оскільки двері були зачинені, то несподівана поява Ісуса усіх
вразила: «Вони, схвильовані, гадали, що привида бачать. Та Він сказав
їм: Та це ж Я! Доторкніться до Мене та збагніть, що привид тіла й кісток
не має, як бачите, що Я маю. І зраділи учні, побачивши Господа. А
як вони з радощів іще не йняли йому віри й дивувались, Він сказав: Чи
не маєте тут чого їсти? Вони подали Йому кусень печеного хліба і
стільникового меду. Він узяв їх і їв перед ними». У такий
демонстративний спосіб Ісус хотів попередити будь-які спроби в
майбутньому заперечити факт повного відновлення фізичного тіла. Він
воїстину Воскрес!
Згідно з Доброю Новиною, після Воскресіння тіло Ісуса змінилося
– Він став ще досконаліший і красивіший, наче омолодився. Можливо,
через це його не зразу впізнала Марія Магдалина біля гробниці, а також
двоє учнів, з якими він пройшовся по дорозі до Галілеї через містечко
Емаус.
Після пережитих пригод в Єрусалимі Ісус влаштував з учнями
«розбір польотів» – обговорення і пояснення дивовижних подій
останнього тижня, а може й усього року. Пережиті пригоди радикально
змінили учнів Ісуса, надали їм абсолютної безстрашності і впевненості у
тому, що істинне добро сильніше за будь-яке зло. В учнів з’явилася
Віра – духовна магічна сила, основана на повній переконаності.
І тут, як ми вже згадували, Ісус передав учням духовний дар,
здійснив їх вищу ініціацію: «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). Тепер Святий дух – святий егрегор Велеса –
постійно перебував з апостолами, просвічував їх, надихав і спрямовував.

ЖУРНАЛІСТИ ІСУСА ХРЕСТА
Головні події, що відбулися протягом останнього року, були записані у
чотирьох євангеліях. Річ у тім, що з самого початку троє учнів Ісуса –
Матвій, Марко і Лука – отримали завдання спостерігати зі сторони за
перебігом подій і, подібно до сучасних журналістів, фіксувати все
суттєве. Ці троє євангелістів не були апостолами, адже апостоли були
прямими учасниками більшості описаних подій. Кожен з євангелістів
писав свою версію того, що відбулося, викладав свій погляд.
Керівником цієї творчої групи був призначений апостол Іван.
Протягом короткого часу після завершення спецоперації він розглянув

свідчення трьох євангелістів і додав до них свою – четверту – версію
подій, в якій акцентував увагу на ключових подіях, а також написав те,
про що не знали євангелісти, наприклад, про таємних учнів Ісуса –
Йосипа і Никодима.
Проте
остаточне
редагуванння Євангелія
здійснив
особисто Ісус Хрестос. По-перше, Він додав те, про що ніхто не знав,
навіть Іван, наприклад, про свою усамітнену розмову з Пилатом. Подруге, він застосував небачений досі спосіб організації інформації, який
поєднує компактність з оригінальною системою захисту від спотворення.
Для цього цілісний текст Доброї Новини подається в чотирьох начебто
незалежних євангеліях, в яких паралельні епізоди описані так, що в
кожному з них обов’язково є якесь унікальне повідомлення. По-третє,
ключові відомості були зафіксовані у п’ятому євангелії – Туринській
плащаниці. Очевидно, що задум зробити фотографію моменту воскресіння міг належати тільки Ісусу Хресту.

СПРАВЖНЄ ПОСЛАННЯ У МАЙБУТНЄ
Спецоперація арійських брахманів увінчалася повним успіхом і
перемогою над дітьми диявола – у точній відповідності з наперед
розробленим планом:
1) час і місце подій були чітко зафіксовані;
2) було виставлено на всезагальний огляд злонаміреність дітей
диявола і їхня провина, яку вони самі ж і визнали: «Увесь же народ
відповів, кажучи: Кров його на нас і на дітей наших!»;
3) смерть Ісуса була очевидною для всіх, для чого було
здійснено контрольний удар списом у серце;
4) так само очевидним для всіх був факт воскресіння Ісуса зі
стану смерті, адже протягом багатьох років він продовжував навчання
учнів, про що повідомляє святий Іриней Ліонський26;
5) діти Божі – як сучасники, так і наступники – отримали
виразне послання про непереможність Арійської Тези всюди і завжди;
6) загальним результатом стало формування потужного
Арійського Руху – масового, сонячного, одухотвореного, організованого,
технологічно оснащеного. Після двотисячолітніх випробувань і нинішньої
гострої кризи він має воскреснути і довершити справу Господа нашого
Ісуса Хреста.
7) Кінцева мета Арійського Руху проголошена самим
життям Ісуса Хреста – це здійснення боголюдської трансформації (преображення, метаморфози) і формування раси святих
людей, що розвиваються і радісно творять у Просторі волі –
просторі Царства божого.
Як ми вже згадували, написане школою Єзекиїла «П’ятикнижжя
Мойсеєве» (Тора) – це інструкція богоборчому руху, замаскована під
історію. Слабкістю цієї антитези є паразитування на чужій історії і
суперечливі вигадки щодо історії власної. Її тимчасовою перевагою є
хуцпа, проте вона втрачає силу відразу ж після свого викриття і
обертається проти своїх носіїв.
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Але антитеза завжди сприяє повнішому, глибшому і масштабнішому
розгортанню Тези. Арійські брахмани продемонстрували, що таке
справжнє послання в майбутнє. На відміну від «П’ятикнижжя»,
основаному на фантазіях, Добра Новина стала точним описом реальних
подій, здійснених за ретельно продуманим планом, який було втілено
енергійно, швидко і блискуче.
Всі події Доброї Новини – це настанови для правильного
започаткування і розгортання Арійського Руху нового циклу в його
світоглядно-магічних, психоісторичних, інформаційних, організаційних,
економічних, генетичних і технологічних аспектах.

ОСТАННЯ ХУЦПА ГОЛОГО КОРОЛЯ
Після воскресіння Ісуса фарисеї зрозуміли, що потерпіли поразку і
неспроможні зупинити рух за Царство боже. Але якщо рух неможливо
зупинити, то його можна спробувати розкласти зсередини, очолити і
спрямувати у протилежному напрямку. З цією метою до Євангелія були
внесені фальшиві вставки, які блокували ключові ідеї, спотворювали послідовність і характер євангельських подій.
Для фальсифікації були частково використані тексти єрусалимської іудейської секти ебіонітів, а масове поширення «доповнених
євангелій» почалося з Александрії Єгипетської, де на той час проживала
найчисельніша в Римській імперії іудейська діаспора (див.: Помилка!
Джерело посилання не знайдено., НО-13). Судячи з текстів
«доповнених євангелій», авторами фальсифікації були саме фарисеї.
Вони ставили перед собою дві головні цілі:
1) представити іудеїв унікальним богообраним народом,
отже його треба терпіти і не чіпати;
2) включити механізм самознищення у неіудеїв. Нагадаємо,
що самоліквідація противника є ідеальною метою інформаційної війни.
Для досягнення описаних цілей було застосовано звичний,
перевірений і відшліфований метод нахабного перевертання істини, що
його іудеї позначають словом «хуцпа», а Ісус назвав «хулою проти
Святого Духа». Сила цієї інформаційної зброї полягає в неймовірно
нахабній брехні – настільки нахабній і відвертій, що це виходить за межі
уяви нормальної людини, а тому паралізує її мислення. Людина, яка
володіє совістю, не спроможна повірити, що така брехня взагалі може
існувати.
Хуцпа – це завжди знущання над розумовими здібностями
противника. Хуцпісти отримують задоволення від того, як сказана ними
відверта маячня сприймається всерйоз, а то й ретельно аналізується в
пошуках прихованої мудрості. Це дає хуцпісту відчуття власної переваги
над усіма цими довірливими «вівцями» і «баранами».
Щоб краще зрозуміти подальший виклад, звернімось до одного
неформального визначення хуцпи: «Слово це, між іншим, єврейське –
хоча в Америці на диво вельми поширене. І ось один знаючий чоловік
пояснив мені, що воно, слово це, означає. Сказати, що хуцпа це
нахабство – так він мені пояснював – значить майже нічого не
сказати. Це таке має бути нахабство, щоб в іншої людини, яка твою

хуцпу спостерігає, очі не просто на лоб поперли, а щоб до бісової матері
з орбіт повискакували»27. Тому хуцпа – це інформаційна зброя. Саме
вона й була застосована фарисейством проти руху за Царство боже.

ПЕРЕДІСТОРІЯ
Ми вже знаємо, що основа канонічних книг іудаїзму була написана
школою Єзекиїла в 6–5 ст. до н.е. на основі стародавніх шумерських,
вавилонських, єгипетських та ізраїльських текстів. Пізніше ці книги
багаторазово редагувалися і доповнювалися, в тому числі й книга
пророка Ісаї28. У ній від імені Ісаї пророкується перемога «богообраного
народу» над ворогами, тобто усіма неіудеями: «Лицем до землі вони
[царі й цариці] будуть вклонятись тобі та лизатимуть пил твоїх ніг... І Я
змушу твоїх гнобителів їсти тіло своє, і вони повпиваються власною
кров'ю, немов би вином молодим...» (Ісая 49.23–26). Ключові слова:
їсти тіло, пити кров, алкогольне вино.
Цей сатанинський припис було реалізовано дітьми диявола
шляхом Голодомору українського народу в 1932–1933 роках29. Про це
уже всі знають. Але мало хто знає, що це пророцтво про канібалізм було
абсолютно нахабно вставлено в євангельське оповідання про святку
вання Ісусом Хрестом з апостолами Нового року 22 березня 31 року в
Єрусалимі (див. НО-12).

ПЕРЕВЕРТАННЯ
У даному випадку слово «нахабно» є надзвичайно м’яким і не спроможне передати весь цинізм вчиненого дітьми диявола блюзнірства. Ви
тільки подумайте: святий арійський ритуал побратимства було
перетворено на ритуал канібалізму!
Спочатку була зроблена велика і туманна вставка в Євангеліє від
Івана 6.22-59, що закінчується словами: «Як не їстимете тіла Сина
людського й не питимете його крові, не матимете життя в собі. Хто їсть
моє тіло й п’є мою кров, той живе життям вічним, і я воскрешу його в
останній день. Бо тіло моє – правдива їжа, і кров моя – правдиве питво.
Хто їсть моє тіло й п’є мою кров, у мені пробуває, і я – в ньому...». Це
було цілковите заперечення арійської символіки хліба і води,
брутальний удар по глибинній, архетиповій, абсолютній забороні
канібалізму30 – навіть у метафоричній формі. Для пояснення свого
вчення Ісус завжди використовував природні, органічні, світлі, здорові,
27
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зрозумілі людині образи і метафори. Тут же маємо абсолютну
протилежність: шок, протиприродність, огидність, протест. «Хто їсть моє
тіло й п’є мою кров, той живе життям вічним…» – це сатанинська
насмішка над Хрестовими послідовниками.
Далі було зроблено вставку в опис Таємної вечері. Ось як
вона виглядає в Євангелії від Матвія 26.26–30: «Як же вони їли, Ісус
узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи: Беріть, їжте: це
моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи: Пийте з неї
всі, бо це кров мого Заповіту, яка за багатьох проливається на
відпущення гріхів».
Вставка відтворює древні іудейські уявлення про те, що гріхи,
наче щось матеріальне, можна механічно взяти з одного і перекласти на
іншого. Практичним втіленням цих уявлень був стародавній іудейський
звичай на свято очищення приносити в жертву «козла для відпущення»
(«цапа-відбувайла»), на якого первосвященик урочисто покладав гріхи
всього народу згідно із «законом Мойсея»: «І понесе той козел всі їхні
гріхи» (Левіт 16.22).

ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ
Здійснена фарисеями інформаційна диверсія призвела до потужних
руйнівних наслідків – завдяки тому, що вона була реалізована в
іудохристиянській літургії і поступово запроваджена в масову практику.
Нагадаємо, що літургією називається колективне богослужіння. У
церквах східного обряду головною є т. зв. «Літургія святого Івана
Золотоустого».
Згідно з церковним вченням, основою літургії є принесення в
жертву Ісуса Хреста. «Коли йдеш на Службу Божу... пригадай, що
йдеш на гору Голгофту, щоб разом із Пречистою Дівою і св. Йоаном
стати під хрестом, на якім умирає за тебе Син Божий, Ісус»31. Головним
символом цієї літургії є розп’яття.
Літургія починається словами «Нехай благословить тебе Господь
із Сіону, і побачиш блага Єрусалиму по всі дні життя твого, завжди, нині
і повсякчас, і на віки вічні»32. Господь із Сіону – це Ієгова, іудейський
родоплемінний бог-егрегор.
Для здійснення жертви береться спеціально випечений хліб –
просфора – з написом ІС-ХС (Ісус Хрестос), який за допомогою точно
регламентованої послідовності маніпуляцій і молитов, у яких згадуються
події народження і життя Ісуса Хреста, перетворюється на його інформаційний образ (свого роду «двійник»).
«Після того священик перевертає і проколює його зі словами:
Один з воїнів списом бік його проколов...»33. Таким чином здійснюється
ритуальне вбивство Ісуса Хреста. Для проколювання (ритуального
31
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убивства) – використовується спеціальний ніж – «копіє». Після
принесення в жертву священики і миряни їдять «тіло і кров» убитого.
Про воскресіння в Літургії нічого не говориться, адже «тіло» з’їли, тому
вже й нема чому воскресати.
У цілому іудохристиянська літургія побудована за зразком
древніх іудейських ритуалів, коли Ієгові приносили в жертву вбитих
тварин. Такі жертвоприношення робилися в часи існування єрусалимського храму, тобто до 70 р. н. е. До літургії також було додано іудейські
ритуали, що здійснювалися вже пізніше – після руйнування Єрусалима,
зокрема «Літургія слова», іудохристияни «запозичили в євреїв порядок її
відправи в синагогах» (там же).
«Копіє» – двогострий ритуальний
ніж для принесення в жертву
Ісуса Хреста ►
На відміну від кривавих іудейських
жертвоприношень, тут замість тварини убивається інформаційний
образ Ісуса Хреста, якого називають агнцем (ягням). Тому іудохристияни називають свою літургію «безкровною
жертвою»
і
вважають
її
досконалішим
способом
жертвоприношення. На їхнє переконання, убивання і принесення в
жертву Ісуса Хреста більше подобається Ієгові в порівнянні з
убиванням тварин.

ЧОРНА МАГІЯ
І що все це значить? Очевидно, що це типовий ритуал чорної магії.
Такого роду ритуали здійснюються для того, щоб завдати людині
страждань або навіть смерті. Руйнівна дія досягається через маніпуляції
з інформаційним образом людини.
Так, у магічних практиках Вуду для цього використовується
лялька, що символізує об’єкт енергетичної агресії. «Лялька вуду» в
результаті спеціального обряду отримує психоенергетичний зв’язок із
визначеною людиною. Для встановлення такого зв’язку лялька виготовляється з думками про людину, образом якої вона є, їй надаються характерні риси людини, пишеться її ім’я. У точній відповідності з
цією практикою при «освяченні агнця» згадуються події життя Ісуса
Хреста, а на просфорі-ляльці пишеться Його ім’я.
Після встановлення зв’язку завдяки закону подібності у власника
ляльки з’являється можливість впливати через неї на людину, яку вона
символізує. Найчастіше для цього здійснюють проколювання ритуальними голками. У такий спосіб досягається руйнування енергетичного
поля людини або основних його функцій34. Під час літургії проколювання
ляльки здійснюється згаданим вище двогострим ножем – «копієм».
Отже, вдосконалення «безкровної жертви» в порівнянні з кривавими
34
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полягає в тому, що тут архаїчні іудейські жертвоприношення доповнені
ритуалом чорної магії, спрямованої проти Ісуса Хреста.
Пряме походження згаданої літургії від іудейських ритуалів
пояснює, чому в ній багато молитов за успіх іудейства. Наприклад:
«Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни
єрусалимські. Тоді уподобаєш Собі жертву правди, приношення і
всепалення, тоді положать на вівтар Твій тельців».
Нагадаємо, що руйнування Єрусалима відбулося згідно з пророцтвом Ісуса Хреста про те, що це місто буде знищене за свої гріхи: «Він
сказав: Надійдуть дні, коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь
на камені, що не був би перевернений... Бо на землі буде насильство
велике і гнів проти народу цього» (Лука 21, 6, 23). Дві наведені цитати –
це два протилежні погляди на долю Єрусалима.

ЗНОВУ ХУЦПА, ТОБТО НАХАБНЕ ПЕРЕВЕРТАННЯ
Згадана іудохристиянська літургія називається іменем святого Івана
Золотоустого, проте очевидно, що він – учень і послідовник аріянської
Антиохійської богословської школи – стояв на протилежних позиціях і за
жодних обставин не міг бути її автором. Інша річ, що в цій літургії були
використані певні фрагменти молитов і дійств, традиційних для аріянства
і упорядкованих Золотоустим. Зокрема, це антифони – почерговий спів
двох частин хору, що ніби відповідають один одному. Як відомо, антифони були запроваджені у практику богослужень ще антиохійським патріархом Ігнатієм Богоносцем (~35 – ~ 117)35.
Якщо Іван Золотоустий не був автором літургії, то звідки вона
взялася? Не важко здогадатися, що літургія «безкровної жертви» походить з Александрії Єгипетської, де відбулося цілісне оформлення
іудохристиянства36. Як ми вже знаємо, воно почалося з іудейської секти
ебіонітів (жебраків, бідних, знедолених), що виникла в Єрусалимі після
воскресіння Ісуса Хреста37. Тому згадана літургія поєднує традиційну
іудейську ідею убивства-жертвоприношення з настирливим жебрацьким
випрошуванням в Ієгови різноманітних життєвих благ.
Тоді до чого тут Іван Золотоустий? Ім’я цього дуже авторитетного аріянського святого було нахабно використано для
надання іудохристиянській літургії статусу безумовного авторитету. Нагадаємо, що святий Іван Золотоустий (347–407) належав до
Антиохійської богословської школи і був засновником Константинопольського патріархату. За тверду аріянську позицію александрійці
ненавиділи Івана, плели проти нього інтриги і переслідували. Коли ж він
помер, то Александрійський патріарх Кирило брутально заявив: «Іван
такий же святий, як Іуда Іскаріотський – апостол»38. Як же так: при
житті ненавиділи і цькували, а потім його іменем назвали своє головне
жертвоприношення? Це вже не просто паразитування на чужому
35
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авторитеті, це ХУЦПА, тобто нахабне перевертання істини, адже
Івану Золотоустому приписали те, проти чого він найбільше
виступав. Щоб глибше зрозуміти, що відбувається, треба спочатку
розібратися

ЩО ТАКЕ ЖЕРТВА
В основі жертви лежить уявлення про дар. Якщо людині, яка отримала
дар, він сподобався, то в неї виникає почуття вдячності і природне
бажання зробити зворотне дарування.
Дари можна робити не тільки людям чи спільнотам, а й
егрегорам (енергерам) – психоенергетичним банкам. Великі егрегори
називаються богами, тому що вони потужні, «богаті». Відповідно, для
отримання зворотної хвилі вдячності дар такому богу-егрегору має бути
великим.
Великий дар називається жертвою – від слова жар (jar), що
значить щось гаряче, яре, наповнене енергією. Тому жертва не буває
маленькою і незначною, вона завжди відчутна, суттєва.
Фактично, жертовний дар – це спосіб підключитися до
енергії егрегора. Чим вищий і чистіший егрегор, тим вищою і чистішою
має бути жертва.
Для підключення до високих, світлих егрегорів жертва
повинна бути абсолютно безкорисною, наповненою любов’ю, чистими
думками, позитивними емоціями, відчуттям святого спокою, духовного
піднесення. Чиста жертва спрямована на утвердження життя, на
еволюційний розвиток людини і всього навколишнього світу. Якщо
жертва досягає своєї цілі, тобто подобається світлим силам, то такий
жертводавець отримує здоров’я, життєву силу, радість, вищі знання,
успішність у своїх справах.
Для підключення до низьких, сатанинських егрегорів
потрібні негативні емоції: страх, страждання, тривога. Найпотужнішим
генератором цих емоцій є здійснення ритуального убивства тварини чи
людини. Що дає жертводавцю підключення до темних егрегорів? Нічого
позитивного. Вони тільки мучать людину, висмоктують у неї життєву
енергію, опускають її у Простір страждань. Тому людина, яка здійснює
таку жертву, не відає що робить. Вона не має власної волі, а є рабом
темних егрегорів, які на ній паразитують. Це пояснює, чому з сатаністами неможливі дискусії: перебуваючи у повній залежності від
паразитичних егрегорів, вони неспроможні до логічного мислення, до
розрізнення правди і брехні, добра і зла. Дискутувати з сатаністом – це
те ж саме, що дискутувати з зомбі.
Арійською релігією є Віди, тобто знання. Тому арійські ритуали позбавлені забобонів і будь-яких недоцільних дій. Для того, щоб
сподобатися світлим арійським богам, арії здійснюють освячення себе і
навколишнього світу чистими думками, милозвучними піснями,
красою одягу і побутових речей, упорядкованим простором, шляхетними
вчинками – всім, що викликає радість і веде до розвитку, вдосконалення, утвердження життя. Це і є справжнім, первинним, істинним
жертвоприношенням. Арійська чиста жертва, що подобається Всесвіту і
його Творцю, – це святе життя арія, його творче горіння.

37

38

На протилежній стороні перебувають сатанинські культи, орієнтовані на
встановлення зв’язку з темними егрегорами. Для них властиві жорстокі
убивства тварин і людей, заплутані і безглузді ритуали. Найнижчим
рівнем падіння в земне пекло є ритуальний канібалізм.

КОМУ ПОДОБАЄТЬСЯ «БЕЗКРОВНА ЖЕРТВА»
За характером жертовного дару можна визначити, для кого він
здійснюється і до якого егрегора підключає жертводавця. Тож
погляньмо, що відбувається під час іудохристиянської літургії?
1. Негативні емоції: під час усього дійства генеруються і
багатократно мусуються картини катування, страждання, смерті, які
генерують емоції смутку, розпачу, жалю, тривоги, страху.
2. Чорна магія: здійснюється ритуал катування і убивання
«ляльки», який, згідно з задумом його авторів, мав би принести
страждання Ісусу Хресту. Страждання спричиняються й Богородиці
Марії, адже священик вирізає ножем дитину з її тіла: «Просфора зображає вагітну Діву Марію, а сам агнець (чотирикутний шматок хліба),
якого вирізають і виймають із просфори, – тіло Христове, самого
Христа»39. В цьому сатанинському ритуалі дитина народжується не
інакше як через кесаревий розтин40.
3. Ритуальний канібалізм: символічне з’їдання тіла закатованої жертви. Ритуальне людожерство є апофеозом літургії і логічним
завершенням усього дійства. З’їдання тіла не залишає жодних шансів
для воскресіння. Так само з’їдаються й рештки просфори, що
символізують Богородицю.
А тепер поміркуймо, кому може сподобатися таке жертвоприношення? Очевидно, що не Богу-Творцю, доброму і святому. Воно може
сподобатися тільки найнижчому, найбруднішому і найзлобнішому
егрегору, якого прийнято називати дияволом або сатаною. Відповідно,
вся іудохристиянська літургія є завершеним ритуалом практичного сатанізму. Вона є жертвоприношенням Ієгові – богу-егрегору
давніх іудеїв.

ПРИЧАСТЯ
Причастя означає усвідомлення себе невід’ємною часткою цілого. Під час
Таємної вечері Ісус Хрестос здійснив стародавній арійський ритуал
побратимства, духовного єднання, причастя. Ось як його описують троє
євангелістів:
«Коли він [Іуда] вийшов, Ісус промовив: Нову заповідь даю вам,
щоб ви любили один одного. Як Я любив вас, так любіть і ви один
одного! По тому всі знатимуть, що ви Мої учні, коли матимете любов
один до одного. Я дуже бажав їсти цю паску з вами, перш ніж Мені
страждати, бо кажу вам, я її більше не буду їсти, аж поки вона
завершиться в Царстві божім.
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О.д. Андрей Павлишин. Там же.
Настирне спонукання сучасних жінок до дітонародження через цей
протиприродний спосіб можна розглядати як здійснення сатанинського
ритуалу вже не символічно, а в натурі.
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І, взявши хліб, воздав хвалу, поблагословив, розламав і дав
учням, кажучи: “Беріть, їжте”. І, взявши чашу, воздав хвалу й мовив:
Візьміть її й поділіться нею між собою, бо, кажу вам: не питиму
віднині з цього виноградного плоду аж до того дня, коли питиму його
з вами новим у Царстві божім. І подав їм, кажучи: Пийте з неї всі – і
пили з неї всі. І мовив: чиніть це на мій спомин. І, відспівавши
славлення, вони вийшли на Оливну гору» (Матвій 26.26–30, Марко
14.22–26, Лука 22.14–18). В цих кількох реченнях сконцентровано дуже
багато інформації:
1. Цей ритуал є заповіддю Ісуса Хреста для членів нової духовної
громади: «Нову заповідь даю вам».
2. Сенсом ритуалу є братерське єднання на основі щирої взаємної
любові: «Як Я любив вас, так любіть і ви один одного!».
3. Кінцевою метою ритуалу є перехід у простір Царства божого:
Паска (Перехід) «завершиться в Царстві божім»41.
4. Після славлення Творця Всесвіту, хліб-коровай освячується
молитвою, розламується і споживається. Новорічний коровай
називається «паска», що значить «перехід»: завершення старого
річного кола і перехід до нового. Оскільки коровай символізує істинне і
точне (тверде) знання, то споживання частинок цілісного короваю
символізує єдність знань, приналежність до спільного цілісного вчення.
5. Після славлення Творця Всесвіту, плід виноградної лози (свіжо
віджатий виноградний сік, фреш) освячується молитвою і п’ється всіма
учасниками з однієї чаші: «Пийте з неї всі». Згідно з арійською
традицією, чашу передають по колу за годинниковою стрілкою. Свіжий
сік є найпотужнішим напоєм для відновлення плоті та енергетики
людини. Через свої оживляючі властивості свіжий сік символізує
відроджуючу силу Святого Духа, який постійно і невпинно несе всій
планеті чисту енергію життя та істинну інформацію. Поєднання живого
соку з термічно обробленим (мертвим) хлібом є символом того, що дух
оживляє етично нейтральні знання і спрямовує їх до добра, до еволюції
людського роду.
6. Обряд причастя супроводжується радісними співами, які
славлять Творця Всесвіту і дітей Божих. Все дійство сповнене позитивних емоцій, воно надихає, вселяє оптимізм і додає рішучості до
індивідуального і колективного вдосконалення.
Все в описаному ритуалі є логічним, зрозумілим, природним,
відповідним народній традиції і здоровому глузду. Вчитель з учнями
духовно єднаються, оновлюються (воскресають) і рухаються до
Простору волі – Царства божого. Жодних жертвоприношень – тільки
святкове братерське застілля з піснями і змістовним спілкуванням. Тому
в найдавніших церквах не було жертовників (вівтарів), але були великі
столи – як у найдавнішій церкві в Мегідо, що поблизу Назарета42.
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Терміни «Простір волі» і «Царство боже» – це синоніми.
Див.: У Галілеї неподалік міста Мегідо віднайшли арійський хрестиянський
храм. – http://sd.org.ua/news.php?id=8337.
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А тепер погляньмо, що відбувається під час іудохристиянської літургії
«безкровної жертви»:
1. Літургія основана на вставках, зроблених в Євангеліє фарисеями відповідно до пророцтва Ісаї: «І Я [Ієгова] змушу твоїх гнобителів
їсти тіло своє, і вони повпиваються власною кров'ю, немов би
вином молодим...» (Ісая 49.23–26).
2. Сенсом літургії є убивство і принесення в жертву Ісуса
Хреста за провини грішників. Саме поняття жертви розглядається як
акт добровільної втрати або знищення: «Жертва – це добровільне віддання або знищення певної речі з метою звеличити Бога як найвищого
Пана... Служба Божа тому є жертвою, що під час неї відновлюється
хресна смерть Ісуса Христа»43.
3. Кінцевою метою ритуалу є колективне поїдання тіла Ісуса
Хреста без можливості його воскресіння. Літургія закінчується
відразу ж після доїдання священиком залишків тіла і допивання крові.
4. Тіло і кров вважаються не метафоричними, а реальними: «... хліб і вино стають справжнім Тілом і Кров'ю Ісуса Христа,
тобто в жертву Богу Отцю приноситься живого, справжнього Бога з
тілом, душею і Божественністю»44. Тобто учасники літургії їдять
справжню людину, здійснюють людожерство.
5. Канібалізм супроводжується вживанням алкоголю,
тобто наркотику і отрути45 – у точній відповідності з настановою Ісаї
«І вони повпиваються власною кров'ю, немов би вином молодим...»
(Ісая 49.26). Чому власною кров’ю? Тому що засліплені учасники
сатанинського ритуалу п’ють кров свого Учителя – найкращого
представника своєї раси.
6. У ритуальному канібалізмі беруть пряму участь всі
учасники літургії, тому їм рекомендується молитися: «Найдорожчий
небесний Отче, жертвую Тобі Твого улюбленого Сина на престолі, його
страсті і смерть, щоб Ти змилосердився наді мною... Пожертва св. Крові
спроможна перепросити розгніваного Бога»46. Очевидно, що жертва
приноситься Ієгові, про якого сказано: «Палкий бог, і мстивий господь,
господь мстивий та лютий...» (Наум 1.2). Натомість всемогутній,
люблячий, святий і милосердний Творець Всесвіту ні на кого не
гнівається.
Все, описане в Літургії, протиприродне, шокуюче і огидне. У
порівнянні з описаним вище арійським обрядом причастя, тут все
відбувається навпаки: учні убивають свого вчителя і з’їдають,
приносячи в такий спосіб жертву дияволу заради ілюзії
відпущення власних гріхів.
Це пояснює, чому серед прихожан церкви різко підвищена
концентрація хворих і нещасних, а найбільшою групою ризику є
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Католицький Народний Катехизм. Третя частина. – Жертва св. Літургії. –
http://www.truechristianity.info/ua/books/catholic_catechism_04.php#3
44
Католицький Народний Катехизм. – Жертвоприношення.
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Перше чудо Ісуса Хреста: звільнення від алкоголю, НО-12.
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Католицький Народний Катехизм. – Побожність під час святої літургії.

священнослужителі. Найгірше, що більшість «воцерковлених» є
зазомбованими рабами диявола, неспроможними до самостійного
мислення. Участь у сатанинських ритуалах веде до саморуйнування і
опускає у простори земного пекла. Люди, які втягнені в цей сатанізм,
втрачають здатність до самовідновлення, бо блокують дію Святого Духа.
Зокрема, відвідання церкви повністю блокує самозцілення за допомогою
технології Живого Слова47.
Тому іудохристиянські церкви не мають здатності до
чудотворення. За словами святого Іринея Ліонського, вони не мають
Божої Сили, а тому однозначно є єретичними: «Бо вони [єретики] не
можуть дарувати ні сліпим зір, ні глухим слух, ні проганяти всіх демонів,
ні зціляти недужих, ні відновляти належне здоров'я після хвороб, що
приходять із-зовні»48. Належність до правдивої церкви визначається не
силою пропаганди, а присутністю Божої Сили, яка оздоровлює людину і
піднімає її у простір гармонійних подій.
Нині у процес сатанізму втягнені мільйони українців – дорослих,
старих і навіть зовсім малих. Вони перебувають у стані духовного
отупіння, бо за власні ж гроші знищують себе алкоголем, тютюном і
отруйною їжею, руйнують себе брехнею, страхом, лицемірством,
заздрістю і десятками інших пороків. І після цього наївно запитують:
Чого ми такі нещасні?!
Тіло і кров, що колективно намолюються і споживаються під час
літургії, в іудохристиянських настановах відверто називаються «страшними Христовими Тайнами». Це означає, що все літургійне дійство є
жахливим і приховує страшну таємницю. В чому ж полягає таємниця,
адже про все сказано детально і відверто? Таємницею є те, що вся
літургія і все іудохристиянство – це фарисейська хуцпа, тобто
супернахабна брехня, хула проти Святого Духа.

ГОЛИЙ КОРОЛЬ
Застосування хуцпи пояснює, чому досі іудохристиянська літургія не
сприймалась як відвертий акт сатанізму. Річ у тім, що нормальній людині
навіть не могло прийти в голову, що в цьому світі взагалі можливе таке
нахабне злобне блюзнірство. Спрацював принцип: хочеш щось надійно
сховати – постав його на найвидніше місце. Так, вся наведена вище
інформація детально викладена на церковних сайтах.
Антирелігія, яка декларує свою боротьбу з сатанізмом,
насправді сама ж і є відвертим сатанізмом. Пам’ятаєте, як коваль
Вакула з мішком на плечах в пошуках чорта прийшов за порадою до
Пацюка? Поглинаючи чергового вареника, Пацюк байдуже промовив:
«Тому не треба далеко ходити, в кого чорт за плечима». Бо чорт був у
коваля в мішку.
З другого боку, це нагадує казку про голого короля, в якій
люди повірили двом пройдисвітам, а не власним очам. А все тому,
що ці нахаби застосували хуцпу: вони показували на порожнє місце,
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впевнено стверджуючи, що це чарівна тканина, яку не бачать тільки
дурні або непридатні до своєї посади.
– Правда, чудова тканина? – спитали обидва шахраї, показуючи
і пояснюючи розкішний візерунок, якого насправді зовсім не було.
«Адже я не дурний, – думав сановник, – значить, я не придатний
для моєї посади? Це дуже дивно! Але нехай про це хоч ніхто не
дізнається!»
І він хвалив тканину, якої не бачив, і голосно захоплювався прекрасними барвами й чудовим малюнком...
Нарешті король захотів сам її побачити, поки вона була ще на
верстаті. З цілим почтом найвизначніших царедворців, між якими були й
обидва шановні урядовці, що побували тут раніше, пішов король до
хитрих шахраїв. Вони ткали з усієї сили, але без жодної волокнини, без
жодної нитки.
– Хіба ж не чудово? – сказали обидва урядовці, які вже колись
тут були. – Подивіться, ваша величність, який візерунок, які барви! – і
показали обидва на порожні верстати, бо були певні, що інші добре
бачать тканину.
«Що таке? – подумав король. – Я нічого не бачу! Це жахливо! Чи
я дурний? Чи нездатний бути королем? Це найстрашніше, що могло
трапитись зі мною».
– О, дуже гарно, – сказав він, – це варто моєї найвищої похвали!
Він задоволено кивав головою і розглядав порожні верстати. Не
міг же він признатися, що нічого не бачить!
Весь почет, що був з ним, дивився і дивився, і хоч ніхто нічого не
бачив, як і решта, але всі казали, як і король: «О, це прекрасно!» – і
радили королю одягти нове вбрання з чудової тканини під час урочистої
процесії, що мала незабаром відбутися...
Під час процесії всі люди на вулиці і з вікон кричали:
– О! Нове вбрання короля незрівнянне! Який чудовий шлейф
його мантії, як чудово лежить!
– Ніхто не хотів показати, що він нічого не бачить. Адже це
означало б, що він непридатний для своєї посади або страшенно дурний.
Жодне вбрання короля не мало такого успіху, як це.
– Та він же зовсім голий! – закричав раптом якийсь
маленький хлопчик.
– О небо, ти чуєш голос невинності! – сказав батько, і всі почали
пошепки переказувати один одному слова дитини.
– Він голий. Дитина каже, що на ньому зовсім нічого нема.
– Та він же зовсім голий! – закричав, нарешті, весь народ49.
Чому дитина спромоглася сказати правду? Тому що вона не була
включена в СИСТЕМУ брехні. Вона не претендувала на посади і
їй було байдуже, що про неї подумають.

ЧИ ВИНУВАТІ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІ
Провідну роль в індустрії сатанізму відіграє церковна ієрархія всіх
напрямків іудохристиянства, а це десятки тисяч священнослужителів. Та
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чи можна їх вважати винуватими? Людина, яка стала жертвою хуцпи, не
має вини. Всі ці священнослужителі діють несвідомо, тому не відають, що
творять. Вони самі постраждали від фарисейської хуцпи, адже зазвичай
є хронічно хворими, нерідко потерпають від алкоголізму, перебувають у
просторі негативних подій.
Це пояснює, чому церква так мляво реагує на факт здійснення в
Україні інформаційного, харчового і наркотичного геноциду. Більше того,
церква виступає проти повної відмови від вживання алкоголю:
«Сектанти в рот не беруть вина і вважають це особливою своєю
святістю. В даному випадку вони себе ставлять вище Самого Христа,
хочуть бути святішими Святого Бога. Це більше гординя, ніж чеснота»50.
Церква підтримує «культурне пияцтво», по суті – «культурну
наркоманію», адже «етиловий спирт – це легко займиста, безбарвна
рідина з характерним запахом, належить до сильнодіючих наркотиків,
що викликає спочатку збудження, а потім параліч нервової системи»
(ГОСТ 18300-72)51.
Цю позицію церкви ще можна якось логічно пояснити, адже
алкоголь є обов’язковим компонентом у ритуальному канібалізмі. Важче
пояснити лояльне ставлення церкви до масових добровільно-примусових
вакцинацій, які з самого дитинства підривають здоров’я і
абсолютно суперечать уявленням про доброго і досконалого Творця52.
На щастя, багато священиків уже підозрюють, що в релігійній
сфері «щось не те», проте їм не вистачає знань і духу для активного
пошуку першопричин і належного реагування. Всі вони зав’язані на
СИСТЕМУ і залежні від неї. Та якщо у них живі серця, то вони сприймуть
інформацію про факт антирелігійної хуцпи і самі знайдуть, що робити
для повернення на шлях релігії, тобто відновлення зв’язку з божественним.
Можна припустити, що частина священства не сприйме уже
очевидний факт хуцпи і буде наполягати на продовженні сатанізму.
Людей, які заперечують очевидну істину, Ісус Хрестос називав
хулителями Святого Духа. У таких людей закам’яніле серце, тому вони
неспроможні до покаяння. Їм уже ніхто не допоможе. Від таких треба
триматися подалі як від прокажених.

ШЛЯХ ДО ВИЗВОЛЕННЯ
У світлі сказаного стає зрозумілим, чому Україна, володіючи найкращими
у світі ресурсами, перебуває на одному з останніх місць в Європі за
рівнем життя і станом здоров’я, але на одному з перших місць за рівнем
корупції, тобто зіпсуття.
Причина в тому, що тут невпинно працює індустрія сатанізму,
яка проникла у всі сфери. Тож українці потерпають не тільки від соціального і національного гніту. Найважчим і найголовнішим є невидиме –
духовне рабство. Тільки після духовного звільнення підуть стрімкі
перетворення в соціальній і національній сферах.
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Що необхідно зробити для звільнення? Треба пізнати істинний стан
речей: «І пізнаєте істину, і істина визволить вас» (Іван 8.32).
Чи важко цього досягнути? Важко нести тягар, а скинути його
легко. Все, що відповідає божественним правилам, робиться легко і
радісно. Як казав святий український пророк Григорій Сковорода,
«Слава блаженному Богу за те, що потрібне зробив неважким, а важке –
непотрібним». Звільнення конче потрібне, тому воно буде стрімким і
йтиме з прискоренням. Радіймо!

КОЛИ РАДІЄ ВСЕСВІТ
Як ми вже знаємо, релігія – це шлях до «ре-лиги», тобто відновлення
зв’язку між людиною (дослівно – «гравцем»), її втіленою божественною
сутністю (частинкою Бога-Творця) і Всесвітом (творінням Бога-Творця).
Тому шлях релігії має дві складові: внутрішню і зовнішню.
– Навіщо людині відновлення зв’язку?
Для того, щоб досягнути щастя. Відновлення зв’язку з божественним Я
(внутрішнім космосом) дає людині абсолютне здоров’я, ясне мислення, радість кожної миті життя. Відновлення зв’язку з Усесвітом (зовнішнім космосом) дає можливість керувати навколишнім світом, панувати
над природними стихіями, словами Євангелія – «пересувати гори».
– Наскільки ефективними релігіями є іудохристиянство, буддизм, іслам,
іудаїзм?
У точному сенсі цього слова вони взагалі не є релігіями. Ці конфесії
не визнають людину втіленою божественною сутністю, тож навіть не
ставлять питання про необхідність відновлення зв’язку. Це логічно:
немає сенсу шукати зв’язок з тим, що не визнається.
– Якій людині відкривається релігійний шлях?
Шлях релігії завжди відкритий для людей, які прагнуть розвитку, самовдосконалення, осягнення сенсу життя, творення гармонії і краси. Такі
люди називаються шляхетними. Тому релігійна людина – це завжди
людина сонячна і шляхетна. В даному контексті, слова «релігійний»,
«сонячний», «шляхетний» і «арійський» є синонімами.
– Як здійснити відновлення зв’язку?
Уявіть собі два електромагніти, які притягуються один до одного і прагнуть об’єднатися, тобто здійснити ре-лигу. Для того, щоб вони рухалися
один до одного, треба: 1) розчищати перешкоди і 2) збільшувати силу
кожного магніту, що посилюватиме взаємне тяжіння. Так само людині
для відновлення зв’язку (досягнення стану ре-лиги) треба:
1) очищати-гармонізувати внутрішній і зовнішній простір,
2) посилювати рух любові між людським і божественним.

ОЧИЩЕННЯ СЕБЕ І НАВКОЛИШНЬОГО ПРОСТОРУ
Божественна сутність стає людиною після того, як здобуває собі дух,
плоть (фізичне тіло) і душу (психіку). Тобто людина – це триєдина

істота. Для поєднання божественного Я з людським Я треба подолати
перешкоди, які присутні в духу, душі та плоті. Для цього потрібно
одночасно вдосконалювати себе на усіх трьох рівнях:
1) очищати і розвивати фізичне тіло: жива рослинна їжа, живі
молокопродукти, фізична активність, правильний режим дня;
2) наповнювати себе позитивними емоціями та істинними
знаннями: виходити на джерела істинної інформації, уникати негативу,
постійно вчитися, спілкуватися зі шляхетними людьми, робити шляхетні
вчинки, радіти життю;
3) формувати істинний світогляд та сильну волю: пізнавати
метафізику життя, розкривати в собі магічні якості, позбуватися облудних світоглядних стереотипів.
У такий спосіб відбувається розчищення шляху до свого
«внутрішнього бога», а через нього – до Творця Всесвіту, який є
гармонійною спільнотою мільярдів таких божественних сутностей. Це
внутрішнє зусилля.
Проте людина є частинкою сотвореного Всесвіту, тому одночасно
з внутрішнім треба здійснювати зовнішнє зусилля: пізнавати Всесвіт,
очищати його і гармонізувати. Пізнаючи Всесвіт, ми дедалі більше
пізнаємо його Творця – «зовнішнього Бога». Очищуючи і гармонізуючи
Всесвіт, ми розчищаємо канал взаємодії з його Творцем – соборною
особистістю, цивілізацією богів, до якої належить і наша божественна
сутність. Завжди пам’ятаймо, що до втілення наша божественна
сутність була сотворцем Всесвіту. Після втілення і набуття
людської форми вона продовжує його творити, але вже не іззовні, а зсередини.
Для здійснення зовнішнього аспекту ре-лиги треба дбати про
чистоту і красу довкілля, очищувати фізичний та інформаційний простір
від бруду та сміття, вдосконалювати суспільство та його інфраструктуру,
творити здорові спільноти, правильно взаємодіяти з тваринами і
рослинами.

ПОСИЛЕННЯ РУХУ ЛЮБОВІ ЧЕРЕЗ ДАРУВАННЯ
Одночасно з розчищенням перешкод між людським і божественним
«магнітами» треба посилювати потенціал цих «магнітів». Це приведе до
збільшення сили взаємного тяжіння або, згідно з філософією динамізму,
до зростання «руху дружби»53.
Для посилення руху любові в арійській традиції споконвіків
застосовується механізм дарування. У ньому використовується фундаментальний закон Всесвіту, згідно з яким дарування любові
обов’язково викликає зворотну хвилю вдячності.
Потужність цієї хвилі визначається можливостями обдарованого
та інтенсивністю його радості. Найбільша ж радість виникає тоді, коли
дар викликає щире здивування та інтерес. Скажімо, якщо ви подаруєте
дитині ласощі, то вона обдарує вас посмішкою. Але якщо ваш дар
викличе радісне здивування у царя, то він вам може подарувати
«півцарства».
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Найбільшою силою на землі володіють великі, «богаті» егрегори, адже
вони керують мільйонами людей. Тому такі психоенергетичні банки ще
називаються богами. Найпотужнішими є національні та релігійні
егрегори. Чим чисельніший народ і чим інтенсивніша його психічна
діяльність, тим потужніший егрегор. Найпотужніший арійський егрегор –
бог варни брахманів – називається Велесом, або Святим Духом.
Для отримання відгуку бога-егрегора треба здійснити значне,
суттєве дарування, яке називається жертвою (від слова жар, jar –
горіння, енергія, тепло). Оскільки егрегори живляться психічною
енергією, то єдина жертва, яку вони приймають – це думки і
емоції людей. Все інше: ритуали, магічні предмети, матеріальні дари,
театралізовані дійства, священні ігри – це тільки засоби для генерування
думок та емоцій.
Чим вищі егрегори, тим вищою, чистішою енергетикою
вони живляться. Сонячні, світлі, арійські егрегори живляться
радісними емоціями, які несуть веселість (Дух Велеса) і святість (Святий
Дух). Натомість низькі, сатанинські егрегори живляться негативними
емоціями і темними думками.
Для отримання зворотної хвилі вдячності, яка підносить на
вищий енергетичний і матеріальний рівень, арії робили щирі дари своїм
святим і добрим богам. Коли раділи боги, то разом з ними радів Усесвіт
та його Творець, в результаті чого арії купалися в океані божественної
любові. Найвиразніше це проявилося у період Трипільської цивілізації,
тобто під час перших трьох тисячоліть Золотої доби Арійського циклу54.

ДАРУВАННЯ І КОНТРАКТ
Обов’язковою умовою дієвої жертви є її щирість і безкорисність, інакше
це вже буде не дарування, а торговельна угода, контракт. Світлі боги не
сприймають такого меркантильного підходу, він їх не цікавить і не
звеселяє. Контракт можливий тільки з низькими егрегорами, звідси
термін «угода з дияволом».
Наприклад, центральне місце в іудейському світогляді посідає
уявлення про ДОГОВІР, згідно з яким Ієгова обіцяв надавати повне
сприяння Авраамові та його нащадкам (плодючість, влада, завоювання
чужих земель), а за це вони зобов’язувалися здійснювати обрізання. Ось
як про це пише книга Буття 17, 3–14: «І впав Авраам на обличчя своє, а
бог до нього промовляв, говорячи: Ось мій договір із тобою... І я складу
договір свій поміж мною та поміж тобою, і поміж твоїм потомством по тобі
на їхні покоління на вічний договір, що буду я богом для тебе й для
нащадків твоїх по тобі... А ти договору мого стерегтимеш, ти й
потомство твоє по тобі в їхніх поколіннях. То мій договір, що його ви
виконувати будете, поміж мною й поміж вами, і поміж потомством твоїм
по тобі: хай кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас. І будете ви
обрізані на тілі крайньої плоті вашої, і стане це знаком договору
поміж Мною й поміж вами... А необрізаний чоловічої статі, що не
буде обрізаний на тілі своєї крайньої плоті, то знищиться душа та з
народу свого, він зірвав договору мого!».
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Етномережа – арійська держава Золотої доби (НО-11).

Перед нами характерний приклад угоди між двома договірними сторонами, що беруть на себе взаємні обов’язки. Ця угода позначена
єврейським словом «беріт», що означає «договір», «союз», «контракт».
Обрізання виступає в ролі підпису під цим договором, своєрідною
«міткою», «печаттю». Ієгова знайшов собі донорів, що добровільнопримусово живитимуть його низькою енергетикою в обмін на ілюзію
панування над усіма народами.
Позитивні наслідки дає тільки жертва світлим богам, адже
тільки вони мають кваліфікацію творити складні, цілісні, гармонійні речі. Натомість темні егрегори не здатні до продуктивної творчості, вони спроможні тільки руйнувати, обманювати, створювати ілюзії,
спокушати, давати невиконувані обіцянки, сіяти роздори, генерувати
негативні емоції, щоб потім ними живитися. Тому слово «диявол» з
гелленської мови перекладається як наклепник, брехун. «Вони Йому
відповіли: Ми потомки Авраама й не були ніколи невільниками ні в кого.
Як же ти говориш: будете визволені? Ісус відповів їм: Істинно, істинно
кажу вам: кожен, хто чинить гріх – гріха невільник... Чому ви не
розумієте моєї мови? Бо ви не можете слухати мого слова. Диявол –
ваш батько, і ви прагнете чинити волю батька вашого. Він був
душогубець від початку і не тримався правди, бо правди нема в ньому:
коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і брехні
батько» (Іван 8.33–44).
Люди, що поєднані зі світлим богом-егрегором, є дітьми бога,
який веде їх до процвітання. Натомість ті, що поклоняються темному
егрегору, є його рабами й невільниками; попри облесливі обіцянки свого
брехливого пана, вони отримають від нього тільки страждання і
катастрофу.

ТЕХНОЛОГІЯ ДАРУВАННЯ: ПРИНЦИП ДВОХ ДЕСЯТИН
Отже, жертва – це механізм руху до ре-лиги, проявами якого є
поліпшення якості життя, зростання духовного, інтелектуального,
емоційного та матеріального здоров’я та багатства. Простіше кажучи,
жертва є дійовим засобом особистого і колективного збагачення.
Але правильно її виконати не так просто. Щоб здійснити чисту жертву,
від якої зрадіє Всесвіт, треба перебувати у стані чистоти і володіти
достатньо високим рівнем свідомості. В арійській традиції випрацювано
технологію покрокового розвитку самосвідомості шляхом здійснення
послідовної низки чимраз успішніших дарувань.
Починати треба з себе: з подарунку самому собі – з чистої
жертви своїй втіленій божественній сутності. Засобом такої жертви може
бути що завгодно: їжа, одяг, техніка, твір мистецтва, подорож, зустріч
тощо. Важливо тільки дотриматися трьох умов правильної жертви:
1. Жертва має бути відчутною, значною. Орієнтиром для
визначення розміру жертовного подарунку служить десята частина від
надходжень – або отриманих протягом якогось часу (напр., місяця), або
від достатньо значного разового надходження.
2. Жертва має викликати радість людини. Позитивні емоції,
радісне збудження, задоволення – надійний індикатор правильності
виконання цього пункту.
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3. Жертва має викликати радість внутрішнього бога, а
тому має бути корисною для розвитку і вдосконалення людини
або її життєвого простору. Для цього їжа має бути не тільки смачною,
а й оздоровлюючою, речі – корисними, витвори мистецтва – красивими,
події – шляхетними, розвиваючими.
Для багатьох людей здійснення такої жертви є нелегкою
справою, адже багато хто просто не знає ні себе, ні своїх сокровенних
бажань. І тільки після того, як людина навчиться робити подарунки собі,
вона стає спроможною зробити магічний подарунок для Всесвіту, від
якого той зрадіє і відповість у стократ потужнішою хвилею вдячності.
Магічна жертва для Всесвіту і його Творця дещо складніша в
порівнянні з подарунком внутрішньому богу:
1. Жертва також має бути відчутною, значною, «богатою». Орієнтиром для визначення її правильного розміру також є
десятина від надходжень. Даючи її, людина наче сигналізує Всесвіту, що
спроможна дати раду на порядок більшому багатству.
2. Жертва має бути абсолютно щирою, радісною і
безкорисною, без очікування повернення. Людина дарує тому, що
любить Всесвіт і його Творця, тож хоче зробити їм приємне.
3. Жертва має бути корисною для Всесвіту, вона повинна
робити його красивішим, чистішим, гармонійнішим. Тільки тоді він
зрадіє.
Іскрою, яка запалює радість Всесвіту, є хвиля радісних емоцій,
що йде від самого жертводавця. Але зазвичай вона недостатньо потужна
для того, щоб Усесвіт її відчув. Для посилення цієї хвилі радості треба
зробити так, щоб зраділа спільнота людей, причому чим вона
чисельніша, тим краще. З цієї причини найефективнішими є жертви
на суспільно корисні справи, про які знає громадськість і радіє
разом із жертводавцем. Саме до таких дарувань закликає нас
Євангеліє: «Тож хай світить перед людьми ваше світло, щоб вони,
бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небесах»
(Матвій 5.16).
– А як же бути з євангельською настановою: «Коли ж даєш
милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по зібраннях та
вулицях, щоб їх хвалили люди» (Матвій 6.2)?
Ця настанова стосується не жертовного дарування, а тільки
милостині, подаяння. Тому що милостиня – це не та справа, якою можна
гордитися і пропагувати як приклад для наслідування.

ЧИ ТРЕБА ДАВАТИ МИЛОСТИНЮ
Милостиня і згадані в Євангелії «добрі вчинки» – це різні речі.
Милостиня – це компроміс, який зазвичай консервує існуючий гріховний
стан людини. Натомість вчинок вважається добрим тільки тоді,
коли він допомагає усвідомити проблему і вирішити її, зробивши
людину досконалішою. І в жодному разі милостиня не є жертвою, бо
милостиня дається іншій людині з почуття жалості, а воно
супроводжується не радісними, а негативними емоціями.

– Чому ж тоді іудохристиянство закликає якомога більше давати
милостиню і вважає її доброю справою?
Тому що все іудохристиянство – це агресивне жебрацтво і
шантаж. Воно вимагає подаянь, а тим, хто не дає, погрожує прокляттям і
вічними муками. Це особливо добре видно навколо московських церков
під час свят: щоб увійти до церкви, доводиться пройти принизливий
шлях крізь щільні ряди якихось циган, бомжів, паразитів, калік, психічно
хворих, алкоголіків, наркоманів, соціальних покидьків. Всі вони вимагають подаянь, незалежно від того, приємно людині їх робити чи ні.
Тут немає жодної радості. Жебраки зазвичай ображені на весь
світ і вважають, що всі перед ними завинили. Тому при отриманні
милостині здебільшого відчувають не вдячність, а ненависть до дарувальника, бо він «дав мало». Мало буде навіть тоді, якщо дарувальник
віддасть все, що має.
Жебрацтво – це сутність іудохристиянства. Це видно навіть в
іудохристиянській літургії, основаній на сльозливому викликанні жалості
в Ієгови і випрошуванні у нього подачок. Все це дійство спрямоване на
те, щоб опустити людину у Простір страждань. У цьому просторі немає
добробуту, тому жебрак ніколи не стане багатим – якщо внутрішньо не
перестане бути жебраком і не підніметься у вищий простір подій.

ДАР, ЖЕРТВА, ДОБРИЙ ВЧИНОК, МИЛОСТИНЯ
Для чіткого розуміння і практичного використання можливостей
правильної жертви доцільно уточнити основні терміни.
Дар – це коли ми просто комусь щось даємо без претензій
на повернення чи оплату. Дар може бути як добрим вчинком, так і
поганим, наприклад, коли ми даруємо алкоголіку гроші. Дар може бути
малим і великим.
Магічний дар називається жертвою – це найвищий прояв
доброго вчинку. Жертва завжди суттєва і значима, несуттєвих жертв
не буває. Жертва завжди супроводжується радісними емоціями і завжди
веде до розвитку – особистісного, колективного, загальносвітового.
Магічний дар низьким егрегорам не є жертвою в точному значенні цього
слова, бо там немає ні радості, ні відгуку Всесвіту: це пародія на
жертовний дар, антижертва.
Милостиня – це негативні емоції і консервація існуючого
стану. Це спроба самозаспокоєння дарувальника й ілюзія доброго
вчинку. Якщо ж хтось справді бажає допомогти людині, то спочатку
треба пробудити в ній почуття вдячності і підняти її свідомість. Тоді
допомога буде справжнім добрим вчинком.
Невдячність – це неприродний стан людини, це збочення і зло.
Невдячним людям не можна нічого дарувати, бо це буде марна
витрата ресурсів і підтримка зла. Дарувати можна тільки тим, хто
спроможний до вдячності і, отримавши дар, щиро прославлятиме
Творця.

ЩОБ ЗІБРАТИ УРОЖАЙ, ТРЕБА ПОСІЯТИ ЗЕРНО
У масові свідомості жертва представлена як втрата чогось важливого. Це
ще один наслідок метушливої діяльності дітей диявола з перевертання
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істини. Насправді жертва – це магічний засіб примноження і
збагачення – духовного, інтелектуального, емоційного, матеріального.
Сенс механізму жертви в тому, що для отримання щедрого
урожаю треба щедро засіяти зерно. Якщо правильно засієш – вчасно і в
добрий ґрунт – то збереш у стократ більше. Облуда дітей диявола
полягає в тому, що вони переконали сіяча не сіяти, аби не
втратити того, що в нього є. В результаті у суспільстві різко
сповільнився рух енергії дарування, тож воно нагадує людину зі
сповільненим кровообігом.
Але тепер ми вже знаємо що до чого. Тож активуймо магічний
інструмент збагачення! Даруймо любов собі і ближнім, робімо добрі
справи і всі разом радіймо – і тоді з нами радітиме Всесвіт та його
Творець! Це і є істинна релігія, бо піднімає у простір земного Царства
божого і веде до відновлення зв’язку між людським і божественним.
Хай Буде!

ЧИТАЙТЕ У ПОПЕРЕДНІХ ВИПУСКАХ
ВИПУСК 13 – 2012. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ-22: ДРУГА ФАЗА
■ Аріянство – релігія знань
■ Антиохійський аріянський центр
■ Єгипетський іудохристиянський
центр
■ Галілеяни–хрестияни–аріяни
■ Хрестиянство і християнство – дві
релігії
■ Динамізм – філософський
фундамент аріохрестиянства
■ Припиніть розпинати Господа!
Славте воскреслого Хреста!
■ Живе Слово: молитва за Україну

ВИПУСК 12 – 2012. ЕТНОГЕНЕЗ-IV: ОНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
■ Що таке Арійський Стандарт
■ Перше чудо Ісуса Хреста:
звільнення від алкоголю
■ Жива і мертва вода: до реалій
інформаційної війни
■ Реінкарнація і принцип економії
■ Телегонія: Автограф першого спермія
■ «Пшениця без куколю» (2012): нові
відкриття
■ Живе Слово: для тих, хто прагне
більшого
Як їх купити в Києві або замовити поштою?
Читаємо на першій сторінці.

