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Šepln“depmhi ukPa `pPЇb
Біла раса здійснює перенародження: в її середовищі формується
арійська раса нового циклу, якій належить майбутнє. Щоб домінувати в
новому світі, вона повинна здійснити перехід на вищий енергетичний
рівень. Для цього їй потрібна відповідна їжа, адже тип їжі визначає тип
енергообміну: що ми їмо, такими й стаємо.
Почнемо з того, що їжа розділяється на два принципово відмінні
типи – жива і мертва. Природно, що для життя потрібна жива їжа.

ЖИВА ЇЖА ТА ЇЇ САМОПЕРЕТРАВЛЕННЯ
Особливістю живої їжі є її здатність до автолізу, тобто самоперетравлення (саморозщеплення) без дії сторонніх мікроорганізмів. Цей процес
«самоліквідації» починається зсередини будь-якого організму відразу ж
після втрати ним життєспроможності, наприклад, в результаті руйнування його цілісності, або при настанні умов, сприятливих для його
перенародження. Тоді організм розщеплює себе заради продовження
нового життя: тіло тварини чи людини удобрює ґрунт, плід і зерно
розщеплюється на поживні речовини задля розвитку захованого в них
зародку.
Процес автолізу відбувається відносно повільно, проте він різко
активується під дією слини і шлункового соку. В цьому випадку автоліз
здійснюється для продовження життя не самого організму, а того, хто
його з’їв. Система травлення людини чи тварини бере під своє
керування автоліз їжі і спрямовує його на власну користь. Цей процес
називається індукованим автолізом (від лат. inductio «наведення», в
сенсі зовнішнього впливу).
Наприклад, як тільки ми з’їдаємо яблуко, то воно власними силами
вже за кілька годин розщеплюється на поживні речовини, які легко
засвоюються системою травлення. Наш організм тільки допомагає
розщепленню, виділяючи для кожного конкретного виду їжі точно
відповідний різновид шлункового соку.

СПІВПРАЦЯ ЖИВОГО З ЖИВИМ
У термінах системології плід, що потрапляє в систему травлення, відразу
ж «вмонтовується» в неї і займає позицію підсистеми, а організм людини
починає виконувати роль надсистеми. Надсистема завжди ставить мету
своїм підсистемам і спрямовує їх на досягнення цієї мети. У такий спосіб
відбувається співпраця між плодом і людиною заради мети, поставленою
організмом людини, а саме вивільнення енергії заради продовження
життя.
Співпраця починається з того, що організм людини ідентифікує
плід і виділяє для його перетравлювання відповідні ферменти слини і
шлункового соку. Ці ферменти включають, прискорюють і спрямовують
механізм автолізу. Після цього система травлення людини засвоює
корисні речовини, на які саморозщепився плід.
Для кожного виду їжі організм виділяє спеціальний комплекс
ферментів. З цієї причини доцільно не змішувати між собою різні плоди,

а між прийомами однорідної їжі робити хоча б годинну перерву. Такий
підхід називається монотрофним харчуванням.
Якщо використовувати комп’ютерні аналогії, то кожний живий
організм має власну утиліту деінсталяції, яка швидко і точно, без
залишків видаляє інформацію з комп’ютера. При цьому робота
деінсталятора відбувається під керівництвом комп’ютера шляхом їх
злагодженої взаємодії.
У живих організмах роль деінсталятора відіграють
спеціальні білки, які називаються ферментами, або ензимами.
Вони діють надзвичайно ефективно: кожна така молекула спроможна
виконати від кількох тисяч до кількох мільйонів операцій розщеплення в
секунду. Організму залишається засвоїти енергію, що вивільняється
завдяки роботі ферментів (ензимів). Тому при засвоєнні живої їжі
організм мало витрачає власної енергії.
Оскільки описана жива їжа співпрацює з організмом людини і
активно включається в його наповнення енергією, то вона називається
біоактивною. Це їжа, яка підтримує життя. До біоактивної їжі також
відносять сире молоко і сирий яєчний жовток.

МЕРТВА ЇЖА: БІОСТАТИЧНА І БІОЦИДНА
Ситуація радикально змінюється, якщо їжа пройшла термічну обробку.
Річ у тім, що вже при температурі 43 градуси і вище починається
згортання білків, відповідно наші помічники-ферменти вмирають, а їжа
втрачає здатність до саморозщеплення. Тому для перетравлення такої
мертвої їжі організму доводиться витрачати велику кількість власної
енергії.
Подібним чином видалення комп’ютерної програми зовнішніми
утилітами не йде в жодне порівняння з дією «рідного» деінсталятора.
Якщо останній точно знає, що треба робити, то «чужа» зовнішня
утиліта діє наосліп, виконує багато зайвої роботи і неминуче
залишає невидалене «сміття».
Так само організм, стикаючись з мертвою їжею, може її
ідентифікувати тільки дуже приблизно, тому для перетравлювання
починає мобілізувати велику кількість різноманітних ферментів – як
потрібних, так і не потрібних, «про всяк випадок». Це призводить до
надмірного навантаження і старіння організму.
Більше того, мертва їжа не реагує на запит надсистеми і не займає
позицію підсистеми, готової до співпраці. Тому організм ідентифікує
таку «недружелюбну» сутність як ворога, отруту. Будь-який
контакт з мертвою їжею організм сприймає як зовнішню агресію, тому
відразу ж починає мобілізацію лейкоцитів для боротьби з харчовим
ворогом. Лейкоцити відволікаються від виконання своїх прямих
обов’язків захисту організму, що призводить до його ослаблення,
виснаження і прискореного зношування. Вживання будь-якої мертвої їжі
викликає стрес.
Через відсутність автолізу мертва їжа засвоюється у 5-10 разів
повільніше в порівняні з живою їжею. Тому така їжа називається
біостатичною – це їжа, яка сповільнює життя, робить людину
лінивою, повільною, важкою і забрудненою. Окрім термічно
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обробленої їжі, до біостатичної їжі також належить сухе, непророщене
зерно і зроблене з нього борошно, стерилізоване молоко, сир.
При примусовому перетравленні мертвої їжі залишається на
порядок більше неперетравлених решток, особливо якщо йдеться про
м’ясну їжу. Для допомоги в розщепленні всіх цих завалів підключаються
сторонні організми: мікроби-«могильники», грибки-паразити, глисти.
Оскільки вони виділяють власні відходи життєдіяльності (екскременти),
то організму доводиться прибирати й за ними, перенавантажуючи свою
систему очищення від токсинів.
Більшість людства вражена паразитами, тому перебуває в ослабленому стані і страждає від величезного числа хронічних хвороб.
Проте з цього глухого кута є простий вихід. Річ у тім, що паразити
живляться тільки мертвою їжею, натомість жива їжа для них є
отрутою. Тому для радикального позбавлення від паразитів і хронічних
хвороб зазвичай достатньо перейти на живу їжу.
Різновидом мертвої їжі є біоцидна їжа – та, що вбиває
життя. До неї належить генетично модифіковані організми, маргарин,
хлібопекарські дріжджі, алкогольні напої, пиво, оцет, солодкі газовані
напої, смакові добавки, консерванти та інша «хімія». Фактично, це
взагалі не їжа.

НАУКА І ПРОПАГАНДА
Сучасна пропаганда переконує, що термічно оброблена їжа засвоюється
людиною легше і краще в порівнянні з сирою їжею. Проте
експериментальна наука переконує, що все відбувається з точністю до
навпаки: сира їжа розщеплюється сама, натомість мертва їжа вимагає
для перетравлення значних зусиль людського організму.
Показовими є експерименти, які вперше здійснив уродженець
Дніпропетровська, академік російської академії наук Олександр Уголєв
(1926–1991). «Дві ємкості зі шлунковим соком. В одну ємкість вкинув
сиру картоплю, в іншу – варену. Протягом 1 – 1,5 години сира картопля
повністю розчинилася. В іншій ємкості, де знаходилася варена картопля,
за цей термін ніяких змін не відбулося. Подібний експеримент також
було проведено з гречаною, рисовою, пшоняною крупами і навіть з
жабою. У всіх випадках рослини і тварини, які пройшли термічну
обробку при температурі понад 43 градуси, шлунковим соком майже не
перетравлювалися. Натомість ті рослини і тварини, яких було вкинути у
шлунковий сік без термічної обробки, дуже швидко розчинялися в
ньому»1.
Причини цього явища нам уже відомі: після 43 градусів
руйнуються ферменти, тому в термічно обробленій їжі автоліз не
відбувається.
Пропаганда і «м’ясне лобі» нав’язує думку, що нормальний
розвиток людини неможливий без м’яса, яке начебто є унікальним
джерелом амінокислот для синтезу білків. Тоді незрозуміло, як живуть ті
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Олександр Філатович. Живу їжу – людині. – Науково-практична конференція
«Буття українців», Київ, 2012.

ж коні та корови, які їдять тільки траву і при цьому синтезують всі
необхідні білки як для себе, так і для людей.
З другого боку, відомо, що чимало спортсменів для досягнення
високих результатів уже перейшло на живу їжу. Те ж саме стосується
артистів, зірок шоу-бізнесу та інших людей, яким доводиться не тільки
багато та інтенсивно працювати, але й молодо виглядати. А все тому, що
їх цікавить не пропаганда і сформована нею «суспільна думка», а
практичні результати. Коли одного тренера з фігурного катання
запитали, як ви ставитесь до живої їжі, він сказав, що вони давно тільки
таку їжу і вживають, інакше б не перемагали. Передусім це стосується
тих видів спорту, де потрібні витривалість, швидкість, легкість і точність.
Сучасна наука знає, що організм людини спроможний самостійно
синтезувати всі необхідні йому білки і вітаміни. Це здійснює мікрофлора
кишечника, яка харчується живою рослинною клітковиною. Щоб
підтримувати її у здоровому стані, в раціоні людини має домінувати їжа з
вмістом грубої сирої клітковини: свіжі фрукти і овочі, зелень,
коренеплоди.

ЕНЕРГІЯ РОЗЩЕПЛЕННЯ І ЕНЕРГІЯ СИНТЕЗУ
Енергія, яку ми отримуємо при перетравленні їжі, є енергією розщеплення, адже вона видобувається внаслідок ділення макромолекул на
дрібніші складові. Якщо на це поглянути більш загально, то енергія
розщеплення виникає внаслідок розпаду систем. Це твердження
справедливе для соціальних, біологічних і атомних систем:
1) При банкрутстві підприємства чи держави вивільнюються
ресурси: нерухомість, обладнання, грошові активи, спеціалісти тощо, які
стають поживою для інших організацій.
2) На біологічному рівні білки розщеплюються на амінокислоти,
жири – на гліцерин і жирні кислоти, а складні вуглеводні – на прості:
глюкозу, фруктозу і галактозу, які легко засвоюються організмом.
3) При розпаді атомних ядер урану чи плутонію на дрібніші
елементи виділяється величезна кількість теплової енергії.
Проте на порядок потужніша енергія вивільнюється при
реакції синтезу, коли творяться нові системи. Так, при
термоядерній реакції синтезу дейтерію та тритію (важкого і надважкого
ізотопу водню) енергії виділяється в 4,2 рази більше, чим при згорянні
такої ж маси урану-235.
Прикладом синтезу є створення нового підприємства: воно може
мати у 10–100 разів більше можливостей, чим механічна сума
можливостей окремо взятих його співробітників. А все тому, що при
організаційному
об’єднанні
виникає
нова
системна
якість.
Наприклад, якщо окремо взяті ключ і замок – це дві залізяки, то разом
вони складають систему – корисний механізм. Окремо взяті чоловік і
жінка – це дві смертні істоти, а разом – це сім’я (насіння), спроможне
породжувати нове життя.
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У світі рослин аналогом термоядерної реакції синтезу є процес творення
нового життя шляхом проростання зерна пшениці, жита, ячменю, проса,
рису та інших злаків.
Непроросле зерно мало придатне для їжі, адже на 50–80%
складається з крохмалю – величезних макромолекул, які в чистому
вигляді не засвоюються організмом.
А все тому, що зерно – це
«законсервована», або «складована» енергія, призначена не для
засвоєння, а для тривалого зберігання. Відповідно, вироби з борошна –
це важка біостатична їжа, а якщо з додаванням дріжджів – то біоцидна
(отруйна). Тому дієтологи не рекомендують їсти дріжджовий хліб, а
також будь-який інший хліб індустріального виробництва.
Для правильного споживання зерна його треба спочатку пробудити шляхом пророщення. Під тонким шаром оболонки зерна законсервована життєва енергія нової рослини, яка вивільняється при проростанні.
Спочатку під впливом вологи, тепла і внутрішніх ферментів у зерні
починається автоліз – реакція розпаду: крохмаль розщеплюється на
прості вуглеводні, жири – на жирні кислоти, а білки – на амінокислоти. В
такий спосіб законсервована енергія переводиться в активний стан. Таке
ферментоване зерно вже належить до біоактивної їжі.
Після цього починається реакція синтезу – проростання. При
пророщуванні природа синтезує все найцінніше для живлення
нового життя. Так, у пророщеній пшениці кількість вітамінів С і В6
зростає більш ніж у 5 разів, фолієвої кислоти – у 4, вітаміну В2 – у 13
разів. Концентрація поживних речовин досягає максимуму при довжині
проростка 1,5–2 мм, після чого зменшується: у цей короткий момент їжа
набуває найцінніших якостей.
Пророщене зерно і молоді паростки належать до
біогенічної їжі, яка оновлює життя, його відроджує і омолоджує.
Саме тому пророщена їжа нині активно використовується для швидкого
зцілення від хронічних хвороб, для підвищення імунітету, відновлення
фізичної краси і молодості, позбавлення зайвої ваги, поліпшення зору,
повернення густого природного волосся, гармонізації характеру тощо.
Додамо, що пророщені зерна у своєму харчуванні людина
використовувала з давніх-давен. Арійські віди і античний «батько
медицини» Гіппократ залишили нам згадки про цілющі властивості
паростків пророщеного зерна. Відомо, що в період Русі наші предки
активно використовували пророщені зерна для приготування каш і
киселів у зимовий та весняний періоди. Донині в раціоні індійських йогів
переважають пророщені зерна і горіхи.

ЇЖА НОВОЇ РАСИ І ЗМІНА МЕТАБОЛІЗМУ
На основі згаданих вище наукових даних і колективного досвіду
здорового способу життя можна стверджувати, що в системі харчування
нової раси домінуватимуть живі плоди рослин і пророщене зерно. Різні
види їжі переважно вживатимуться без змішування (монотрофне
харчування). Єдиний напій – вода з природних джерел, яка вживається
окремо від їжі; найкращою водою є та, що знаходиться в плодах.

Радикальна зміна системи харчування означає перехід нової раси до
іншого типу метаболізму, тобто типу обміну речовини та енергії через
реакції розщеплення та синтезу. Майже всі реакції метаболізму керуються і прискорюються ферментами, тобто ферменти є носіями життя. При
існуючому способі харчування вони систематично вбиваються під час
термічної та хімічної обробки. Жива їжа дозволяє новій расі на повну
застосувати силу ферментів і вийти на вищий рівень життєспроможності.
Окрім того, жива їжа потрібна для мікрофлори, яка перебуває в
симбіозі з людиною і синтезує для неї життєво необхідні вітаміни та
білки. Вага цієї мікрофлори складає 2–3 кг, тому сучасна наука
розглядає її як окремий орган людини. Більше того, людина розглядається як колективний надорганізм – продукт взаємовигідного
симбіозу власне людини принаймні з сотнями дружніх мікроорганізмів. З
цієї причини застосовується термін «сукупний геном» (метагеном) –
генофонд людини як колективного організму (соборної істоти):
«У сукупному геномі кишкової флори сильно підвищений
процентний вміст генів, пов’язаних з синтезом незамінних амінокислот і
вітамінів. Мікроби сильно полегшують людині життя, виробляючи значні
кількості цих необхідних нам речовин. Крім того, кишкова флора володіє
великим арсеналом ферментів для знешкодження токсичних речовин,
присутніх у нашій повсякденній їжі, особливо рослинній.
Мікробні геноми, таким чином, служать важливим доповненням
геному Homo sapiens. Людину слід розглядати як надорганізм, в якому
обмін речовин забезпечується спільною злагодженою роботою
ферментів, закодованих не тільки в геномі Homo sapiens, але і в геномах
сотень видів симбіотичних мікробів. Між іншим, частка людських генів у
сукупному геномі цього надорганізму не перевищує 1%»2.
Вживання сирої грубої клітковини дає життя цій дружній
мікрофлорі – органічній складовій людського організму. Натомість
вживання мертвої їжі стимулює розвиток антагоністичної, ворожої людині
мікрофлори. Між цими двома типами мікрофлори – симбіотичною і
паразитичною – відбувається війна за життєвий простір в людському
організмі. Вживаючи живу їжу, людина підтримує своїх друзів, а
вживаючи мертву їжу – підтримує своїх ворогів.
Характер їжі визначає тип метаболізму людини, який, у свою чергу, визначається характером її стосунків з мікрофлорою. При вживанні
живої їжі дружня мікрофлора служить людині: живить її і очищує. При
вживанні мертвої їжі людина служить паразитичній мікрофлорі: живить її
і прибирає за нею, зношуючи власні печінку і нирки.

ТРИПІЛЬСЬКИЙ ХЛІБ
Ключовим чинником енергетичної самодостатності нової раси є правильне використання зерна, яке є відносно дешевим і добре зберігається.
При першій потребі воно легко пророщується і стає багатющим джерелом вуглеводів, білків, жирів, мікроелементів, вітамінів, клітковини. Тож
навіть коли виникає нестача овочів і фруктів, завжди під рукою є запас
2

Олександр Марков. Кишкова мікрофлора перетворює людину на
надорганізм. – http://sd.org.ua/node/21886.
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зерна для пророщування. Сам факт його проростання є головним
індикатором якості, що особливо актуально в умовах хімічного і
генетичного забруднення їжі.
Відомо, що першими системними хліборобами були трипільці –
засновники Арійської раси (55 ст. до н. е.). Головним джерелом їхнього
харчування і, відповідно, їхньої фантастичної життєспроможності був
хліб. З тих часів для кожного українця хліб є священною їжею і
сакральним атрибутом приналежності до арійства. В народі про нього
так і кажуть: «святий хліб». Донині хліб використовується в
найголовніших обрядах, а також при укладанні важливих угод, які не
можна порушити. Наприклад, під час сватання спеціально випечений
пиріг ділять навпіл: одну половину віддають представникам роду
молодого, другу залишають у батьків молодої.
Яким був первинний хліб Золотої доби Арійської раси? Хліб, який
споживали наші пращури-трипільці?
Слово «хліб» походить від «хлебтати», тобто він був
рідким або напіврідким. Це той хліб, який донині використовують
українці, вшановуючи предків. Він називається КУТЯ, що значить
«святий». Його готують до сходу Сонця, а перед вживанням ставлять під
образами на ПОКУТІ – священному місці хати.
Різновидом куті є КОЛИВО – «їжа померлих предків»: спільна
страва, яку по черзі – по колу, за рухом Сонця – споживають з однієї
ложки. Таку кутю їдять на похоронах або на поминках. Зі словом
«коливо» пов’язані слова околіти (померти, завершити коло життя),
покоління (ті, що разом розгортають нове коло).
Кутя-коливо подобається предкам тому, що вони вживали
саме її. Вона була для них близькою, звичною і смачною. Святі пращури
любили і шанували саме такий рідкий хліб, тому що він був головним
джерелом фізичної життєспроможності Арійської раси. Це був винахід
аріїв, який давав їм перевагу щодо інших спільнот, був джерелом їхньої
пасіонарності, сонячності, ярості.
Нині кутю роблять з попередньо замоченого і перевареного
пшеничного або ячмінного зерна, заправленого медом, перетертим
маком, горіхами, родзинками і узваром. Первинна, арійська кутя була
така ж сама, тільки з живого зерна. Якщо пшеничне чи ячмінне
зерно замочити на одну-дві доби і поставити в тепле місце, то в ньому
відбувається автоліз (реакція розщеплення), внаслідок чого біостатичне
зерно перетворюється на біоактивну їжу, співмірну за корисністю зі
свіжими плодами. Це їжа, яка підтримує життя.
Та чи цього було достатньо, щоб такий хліб набув особливого
статусу? Адже з таким же успіхом святими можна було проголосити іншу
біоактивну їжу – яблука, моркву чи інші поширені на той час плоди.
Трипільці були засновниками нового світу: вони відроджували
краще з минулого і синтезували нове. Тому священною могла набути
тільки біогенічна їжа – їжа відродження і синтезу нового життя.
Якщо розмоченому зерну дати можливість прорости, то в ньому відбувається синтез вітамінів і нових біологічно активних речовин, внаслідок
чого цінність такої їжі зростає в 5–10 разів. Тільки така – біогенічна – їжа

радикально відрізняється від біоактивної, а тому автоматично набуває
вищого, сакрального статусу.
Для приготування такої їжі й були призначені трипільські печі –
своєрідні термостати, що дозволяли підтримувати стабільне тепло для
пророщування зерна, з якого робили рідку кутю – арійський хліб
синтезу. Для швидкого використання робили також твердий хліб: коржі
з пророслого зерна. Для цього кутю висушували на сонці або на печі при
температурі, яка зберігала всі ферменти. В якості термометра виступала
рука людини – якщо не пече, значить хліб живий і спроможний
відроджувати життя.
«Термоядерний» трипільський хліб з пророслого зерна – це
та їжа, яку й сьогодні споживають для омолодження, очищення,
швидкого відновлення після хвороб, підвищення потенції, розсмоктування злоякісних пухлин, ліквідації інфекцій і запальних процесів,
підвищення імунітету, посилення гостроти зору, відновлення волосся і
сердечно судинної системи, забезпечення активного довголіття.
Погодьтеся, що це дає всі підстави вважати такий хліб святим.

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ «ХЛІБ» – ДИЯВОЛЬСЬКА ІЛЮЗІЯ
Неважко побачити, що трипільський хліб радикально відрізняється від
нинішнього хліба масового виробництва.
По-перше, теперішній хліб робиться з борошна (перемеленого
непробудженого зерна), яке на 70–80% складається з крохмалю, не
призначеного для засвоєння. Тому що крохмаль – це законсервована
енергія, призначена для транспортування у часі і просторі. Споживати
таке борошно – це як дивитися на упакований телевізор, замість того,
щоб його відкрити і активувати.
По-друге, це борошно суттєво збіднене, адже робиться без
висівок, які є цінним джерелом мікроелементів, ферментів, вітамінів та
інших біологічно активних речовин, а також харчових волокон.
Висівками годують тварин, тож виходить, що вони харчуються краще за
людей. Разом з висівками з борошна видаляються зародки і алейроновий
шар, в якому концентруються ферменти. Тому таке борошно і цілком
мертве, без здатності до автолізу.
По-третє, заради здешевлення виробництва індустріальний хліб
робиться на дріжджах, тобто ворожих людині одноклітинних грибках.
Для прискорення хлібопечення було виведено особливо агресивний вид
дріжджових грибків. Внаслідок їх бурхливого розмноження і виділення
ними екскрементів – вуглекислого газу та етилового спирту – тісто
швидко підростає. При цьому ферментація не відбувається, тож
дріжджове тісто – це розпушений крохмаль, насичений дріжджами та
їхніми відходами. Це ілюзія хліба, обман, пародія на хліб.
По-четверте, отримана грибково-крохмальна суміш запікається,
тож гинуть останні ферменти, що сприяють перетравленню хліба. При
цьому залишається частина грибків, адже хлібопекарські дріжджі є
термофільними, тобто стійкими до високих температур. Щоб у цьому
переконатися, достатньо зробити експеримент: якщо до стерилізованої
(прокип’яченої) води з цукром додати м’якуш з середини буханки і
поставити в тепле місце, то за тиждень отримаєте брагу (алкогольне

9

10

пійло). В організмі людини дріжджі активно розмножуються і починають
паразитувати, використовуючи людину як їжу і пригнічуючи дружню
людині мікрофлору. В результаті людина слабне і стає вразливою для
хвороб.

ВЗАЄМОВИГІДНИЙ СИМБІОЗ, АБО МУТУАЛІЗМ
Життя на Землі розвивається в напрямку до все ширшого і глибшого
взаємовигідного симбіозу, тобто співжиття різних біологічних видів.
Симбіоз, при якому його сторони посилюють одне одного, називається
мутуалізмом (від англ. mutual — взаємний). Загальновідомим прикладом
такого симбіозу є комахи, які живляться нектаром квітів, здійснюючи при
цьому їх опилення.
Взаємовигідний симбіоз є тенденцією загальної еволюції. А
все тому, що види, які вступають у цей тип взаємозв’язків, отримують
швидку і значну перевагу перед іншими в ситуації жорсткої еволюційної
змагальності.
Відповідно,
обидва
види
стають
сильнішими
і
чисельнішими, витісняючи конкурентів зі своєї екологічної ніші.
Еволюційні перспективи таких союзників різко поліпшуються.
Протилежністю мутуалізму є паразитизм, коли один вид живе за
рахунок іншого, пригнічуючи його і послаблюючи його еволюційні
перспективи. В екстремальному варіанті вимирання виду-хазяїна веде до
вимирання самого ж паразита, який залишається без їжі. Тому
паразитичні відносини в стратегічній перспективі послаблюють
еволюційні шанси як хазяїна, так і паразита.
Ідея взаємовигідного симбіозу закладена в основу життя. З
погляду сучасної науки, вже сама клітина є продуктом симбіозу двох
різних форм життя. Це пояснює, чому ядро клітини та її мітохондрії
мають власний окремий генокод.
Ми вже згадували, що травлення людини основане на симбіозі з її
внутрішньою мікрофлорою: людина споживає живу рослинну їжу, а
мікрофлора її засвоює і навзаєм живить людину білками, вітамінами та
іншими корисними речовинами. Це, так би мовити, внутрішній симбіоз.
Арійці пішли ще далі і розвинули зовнішній симбіоз –
взаємовигідну співпрацю з тваринами: ссавцями, птахами і
комахами.

МОЛОЧНИЙ ТЕСТ
По-перше, це симбіоз із тваринами, що дають молоко, передусім
коровою, козою, вівцею. Молоко є найважливішим продуктом для
розвитку дитини, проте вже після завершення грудного періоду ссавці
перестають пити молоко. Річ у тім, що енергія молока законсервована в
макромолекулах лактОзи, яка в чистому вигляді не засвоюється (подібно
як енергія злаків законсервована в макромолекулах крохмалю). Тому
складна лактоза розщеплюється на прості глюкозу і галактозу, які легко
засвоюються організмом. Розщеплення відбувається за допомогою
ферменту, що називається лактАза. Він активно синтезується організмом
немовлят, проте після грудного періоду синтез швидко припиняється.
Цей механізм потрібен для посилення життєспроможності виду в
цілому: його сенс в тому, щоб доросла дитина не претендувала на

молоко матері, яка вже народила наступну дитину. З другого боку,
молоко – це надзвичайно цінний харчовий продукт, спроможний надати
виду більшої життєвої сили.
Арійцям вдалося творчо вирішити цю суперечність: вони
приручили молочних тварин, а в собі виробили можливість
засвоювати молоко протягом усього життя. Як це їм вдалося –
невідомо. Згідно з сучасними даними, синтез лактази неможливо
викликати штучно якимись тренуваннями. Випадкова мутація також
малоймовірна, адже відбувся комплексний перехід цілої раси на вищий
рівень взаємокорисної співпраці з тваринами. Тому його можна пояснити
або зовнішнім божественним втручанням, або тим, що трипільці
спромоглися цілеспрямовано змінити свій генокод. Як би там не
було, а це саме той випадок, коли расовий перехід супроводжується
радикальними новаціями в системі харчування і зміною метаболізму.
Спроможність у дорослому віці синтезувати лактазу стала унікальною
особливістю
арійської
раси, реалізованої на рівні генокоду. Здатність деяких представників
інших рас засвоювати молоко свідчить
тільки про те, що вони отримали
арійські гени наслідок міжрасового
змішування. Так, згідно з сучасними
даними, серед українців тих, хто не
здатний засвоювати лактозу, не більше
13%, серед білорусів – 15%, росіян –
від 16 (на заході Росії) до 40% (ближче
до Уралу), натомість серед євреїв і
негрів – 70-80%.
Найнижчий рівень неприйняття
молока у данців (5%), а найвищий – у монголоїдів Східної Азії, індіанців
Америки і аборигенів Австралії (до 100%). «Ті 15% серед білих США, що
не засвоюють лактозу, як з’ясувалося, відносяться до змішаного типу
(кровозмішення з євреями та іншими неєвропейцями)... Можна написати
в паспорті, що ти слов’янин або німець, можна на обличчя виглядати
європеоїдом, але організм не обдуриш. 100% засвоєння молока сьогодні
тільки у чистих слов’ян, германців, балтів, нащадків кельтів. І в жодного
іншого народу в світі»3. Проте незасвоюваність молока зустрічається і в
арійців – це «набута лактазна недостатність», яка може виникнути
внаслідок пережитих хвороб шлунково-кишкового тракту.
Найбільш цінним є молоко без термічної обробки, в тому
числі вершки, сметана, домашнє масло. В цьому випадку в них
зберігаються ферменти, які допомагають організму розщепити корисні
речовини і ефективно їх засвоїти. Окрім того, що молоко має
збалансований набір необхідних для життя речовин, воно сприяє
очищенню організму – тому його дають на шкідливих виробництвах.

3

Вадим Ростов. Молоко і раси. – http://sd.org.ua/node/21542.

11

Остання властивість особливо важлива
забруднення навколишнього середовища.
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ЯЙЦЕ-РАЙЦЕ
По-друге, арійці одомашнили курку, яка стала для них джерелом яєць –
надзвичайно корисної їжі. Це ще один дуже яскравий прояв
взаємовигідного симбіозу, адже людина захищає і вигодовує курку, а
курка несе багато яєць (в середньому раз на два дні), що набагато
перевищує її можливості щодо їх висиджування, отже й потребу для
продовження роду. Тобто курка несе яйця для зовнішнього
використання.
Але найбільше диво в тому, що курка голосно повідомляє про
кожне знесене яйце. Це єдина істота, яка привертає увагу до появи
потомства. Курка радісно ділиться з людиною яйцями – це вищий
прояв симбіозу.
Проте яйце треба вміти правильно вживати. Жовток – це потужне
джерело вітамінів, біоактивних речовин, мікроелементів; він найкраще
засвоюється в сирому вигляді. Натомість сирий яєчний білок містить
антитриптазу, яка блокує розщеплення організмом білків, а також
авідин, що блокує засвоєння
вітаміну
В7.
На
щастя,
ці
речовини
швидко
нейтралізуються при нагріванні.
Тому яйця треба готувати
так, щоб білок зварився, а жовток
залишився сирим. Це досягається
тим, що яйце кладеться в холодну
воду, доводиться до кипіння,
витримується
дві
хвилини
і
відразу ж охолоджується. Зварене
в такий спосіб яйце засвоюється організмом швидко і майже повністю –
аж на 98% (!), тобто майже не залишає шлаків. Тому це винятково
корисний продукт, особливо для розвитку м’язової системи, –
натуральний, без «хімії», у природній упаковці. За рівнем корисності
таке яйце прирівнюється до молока.

ЇЖА БОГІВ
Третім харчовим союзником арійської людини стала бджола – крилата
комаха. Арії її відносять до чистих, божих істот і називають «святою
божою трудівницею». Вона виробляє мед – джерело високоякісної
фруктози і глюкози (до 75%), ферментів та вітамінів. За цілющі якості
меду його здавна називають їжею богів, він є обов’язковим компонентом
сакральних страв – куті і колива, з нього робили ритуальний напій
«сита», яким закінчували застілля (звідси – наїстися досита,
насититися).
Бджола – це єдина тварина, про яку кажуть «вмерла» – як про
людину. Якщо тваринництво і птахівництво були справою варни
господарників, то бджільництво вважалося брахманською справою, тому

серед пасічників традиційно було багато священиків. Окрім меду,
бджоли давали віск, з якого робили свічки (джерело світла), і були
зручним об’єктом для вивчення законів соціобіології, адже бджолиний
рій – це високо розвинений соціальний організм.

ЕВОЛЮЦІЯ ХАРЧУВАННЯ
ПОЧАТОК: Людина за своєю природою є плодоїдною істотою, її
видова їжа – це плоди, передусім солодкі фрукти і ягоди, а також овочі,
коренеплоди і зелень, які ростуть навколо і не потребують обробки. Це
та їжа, яку найпростіше здобути в умовах постійного лагідного
клімату. Найкраще те, що найдоступніше, згідно з принципом «Слава
блаженному Богу за те, що потрібне зробив неважким, а важке –
непотрібним» (Григорій Сковорода).
ПРИСТОСУВАННЯ: Для життя в умовах більш суворого
клімату арії взяли в харчові союзники три головні священні
тварини:
1) корову-годувальницю – уособлення Великої Матері, що дарує
людині молоко;
2) курочку-рябу – квочку-виховательку, що дарує людині «золоті
яйця»;
3) бджолу-трудівницю – культову тварину Великої Матері, що
дарує людині їжу богів.
Налагодивши з цими союзниками взаємовигідний симбіоз, арійська
людина почала пити молоко, вживати мед і курячі яйця, а в сезон
нестачі вітамінів – штучно синтезувати вітаміни шляхом пророщення
злаків.
ЗБОЧЕННЯ: Задля розширення харчової бази і отримання нових
приємних смакових відчуттів людина почала здійснювати термічну і
біохімічну обробку їжі, вживати наркотичні речовини, синтезувати
смакові стимулятори. За нові враження довелося заплатити прискореним
зношуванням організму, зниженням пасіонарності (енергійності,
«ярості»), хронічними хворобами і передчасною смертю.
В екстремальних ситуаціях людина може їсти будь-яку їжу, в тому
числі м’ясо і рибу, але це не та їжа, яка їй дає здоров’я і довголіття.
Людський шлунок і тонкий кишечник ідеально пристосовані до
перетравлювання сирої рослинної їжі. Зрозуміло, що вони здатні
перетравити і варену їжу, а проте сконструйовані для сирої.

ЕТИЧНИЙ ІМПЕРАТИВ
Таким чином, є чотири найбільші корисні для людини групи харчових
продуктів:
1. Жива рослинна їжа, передусім фрукти – джерело ВСІХ
необхідних для людини речовин, їжа для симбіотичної мікрофлори.
2. Сире молоко, вершки, сметана, натуральне вершкове масло.
3. Легко зварене куряче яйце з сирим жовтком.
4. Мед та маточне молоко (бджолине молоко).
Спільною властивістю цих продуктів є те, що вони отримані
шляхом взаємовигідної співпраці з рослинами та тваринами – ссавцями,
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птахами і комахами: дерево ділиться плодами, корова – молоком, курка
– яйцями, бджола – медом.
Це дозволяє сформулювати етичний харчовий імператив, згідно з
яким найкращою є та їжа, що отримана в гармонії з Всесвітом –
як результат взаємовигідного симбіозу.
Описані чотири групи продуктів легко розщеплюються і
засвоюються організмом людини за рахунок індукованого автолізу, тобто
саморозщеплення під керуванням системи харчування людини. Це
біоактивна їжа – та, що підтримує життя.
Краща неї тільки біогенічна їжа – та, що відроджує життя:
пророщене зерно, молоді паростки. Її значення особливо зростає взимку
і навесні, коли збережені овочі та фрукти втрачають вітаміни. Біогенічна
їжа – це свіжо синтезовані вітаміни.
Поєднання біоактивної і біогенічної їжі є найкращим способом
харчування на початку перехідного періоду до нової цивілізаційнорасової системи. З часом тваринна їжа здаватиметься «важкою», тож у
раціоні
все
більшу
частку
складатиме
рослинна
їжа,
яка
споживатиметься роздільно.
Потреба в їжі постійно зменшуватиметься. Факторами, що
прискорюють метаморфозу, є 1) формування боголюдського світогляду і
2) наповнення себе світлом, або праною (ефіром) за допомогою
технології Живе Слово.
Через кілька поколінь нова раса, принаймні її передова частина,
частково або повністю перейде на живлення праною. Скоріше всього,
що саме таке живлення використовував Ісус Хрестос – першолюдина
нової раси, засновник громади нових аріїв.

ЯК ПОЛЕГШИТИ ПЕРЕХІД
Перехідний період зміни метаболізму може тривати від кількох місяців до
кількох років. Для примусового вимкнення психічних програм
протиприродного харчування і активації нових програм треба докласти
певних зусиль. Один з найпростіших способів: обкласти себе
різноманітною смачною живою їжею і споживати її при першому відчутті
голоду, а також здійснювати перетворення разом з групою однодумців.
Навіщо це потрібно? Справа не стільки в отриманні необхідної
енергії (жива рослинна їжа дає її більше ніж достатньо), скільки у
психологічній підтримці. Річ у тім, що старі програми будуть волати
про «страшний голод» і залякувати негативними наслідками,
проте реальна наявність і миттєва доступність фруктово-овочевогоріхового достатку зведе нанівець їхні «аргументи». Залишившись без
підживлення, старі паразитичні програми тихо засохнуть і перестануть
заважати, звільнивши простір для нових, на один-два порядки
ефективніших програм живлення.
Важливим чинником переходу на живу їжу є не тільки інтенсивне
очищення психіки, а й формування життєрадісного мислення шляхом:
1) повернення до істинного світогляду, тобто вірних уявлень про
доброзичливий Всесвіт і божественні можливості людини;
2) здійснення добрих вчинків, тобто практичного розвитку свого
духовно-вольового начала у правильному напрямку.

Після переходу на новий тип метаболізму і повернення до
природного харчування, людина стикається з фактом, що тепер їй
потрібно на порядок менше їжі – і це при тому, що її працездатність
суттєво зростає. Побічним наслідком є те, що людина взагалі перестає
хворіти і стабільно перебуває у бадьорому стані духу, набуває оптимізму
і безстрашності, її дії стають ефективними і цілеспрямованими.

СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ
Перехід критичної маси людей до нового типу метаболізму неминуче
приведе до потужних соціальних зрушень, адже стане очевидним, що
існуюча цивілізаційно-державна система – це «голий король».
Наприклад, виявиться, що майже вся їжа в продуктових магазинах
– біостатична (важка) або біоцидна (отруйна).
Стане зрозуміло, що алкоголь і тютюн – це не що інше, як
узаконена наркоторгівля і найбільша афера нашого часу.
Виявиться, що т. зв. система охорони здоров’я працює на
збільшення кількості хронічно хворих, а фармацевтична індустрія – це
нахабна брехня і марнування ресурсів.
Виявиться, що засоби масової інформації в боротьбі за рекламні
бюджети займаються
системною дезінформацією,
залякуванням
(психотерором) і опускають своїх читачів до тваринного рівня.
Тоді, природно, постане запитання: Хто нами керує? Це чесні
ідіоти чи хитрі паразити? І як сталося, що вони постійно опиняються
нагорі? Мабуть, причина в системі суспільної організації, яка стабільно
відтворює той самий паразитичний гадючник.
А чому суспільство підтримує саме цю збочену систему і нічого не
знає про інші? Після цього неминуче постануть головні запитання: А чи
все гаразд з нашим світоглядом? Можливо, світ влаштований зовсім поіншому? Яка істинна природа людини і Всесвіту? Що таке релігія? Те, що
ми бачимо навколо – це релігія чи щось зовсім інше?
Ось тут і почнуться справжні перетворення: енергійне скидання
старого цивілізаційного баласту, очищення від бруду, відродження
природного середовища. Світ рине вперед!
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РІДКИЙ ХЛІБ, ТВЕРДИЙ КОРОВАЙ
Головним енергетичним джерелом Арійської раси став «термоядерний
хліб аріїв» – біогенічна їжа з пророщеного зерна. Це була рідка їжа, яку
хлебтали – звідси й слово «хліб». Такий первинний рідкий хліб ще
називали словом «кутя», що в даному випадку значить «святий» (звідси
«покуть» – святе місце у хаті під образами)4. Він був дуже смачний,
адже до злаків додавали мак, горіхи, родзинки, мед, узвар та іншу
смакоту.
З пророслого зерна також робили твердий хліб – коржі (від
«кор» – твердий), звідси слово коровай. Це була та ж сама кутя, але
тверда. Її не пекли, а висушували на сонці або на трипільській печітермостаті при температурі до 43 градусів (поки не пече руку). Оскільки
всі ферменти зберігалися, то це був живий хліб, бо він мав здатність до
автолізу, тобто саморозщеплення.
Живий хліб давав арійцям велику перевагу стосовно
інших расових спільнот, тому став одним із головних символів та
ідентифікаторів арійської раси. Гелленською мовою хліб називається
«артос» (áρτος), що можна перекласти як сонячний, арійський,
енергетичний. Згідно з арійською традицією, хліб пов’язаний з сонячним,
божественним початком буття.
З часів Трипілля хліб був для арійців символом достатку, родової
солідарності і самого життя. Донині під час весільного обряду молодих
посипають зерном – щоб були плодючими і жили в багатстві. Якщо
поглянути ширше, то пшеничне зерно і виготовлений з нього хліб
символізує арійську расу – людей, спроможних до «термоядерного» перетворення-проростання.
Головним кольором арійського прапора є сонячно-жовтий,
розташований над блакитним. Такий жовто-блакитний прапор
символізує домінування божественного над матеріальним.

СВЯЩЕННА РИБА ІУДЕЇВ
Священною їжею в іудаїзмі є риба – символ правовірних іудеїв. Це
святкова їжа, яку вони їдять у суботу5. Також риба вважається в
іудаїзмі символом плодючості і достатку: у деяких єврейських громадах
Північної Африки донині прийнято кидати рибу до ніг наречених, що
виходять з-під вінця6.
«Риба – це атрибут практики іудаїзму і
один із символів
єврейської філософії. Риби – це народ Ізраїлю в його істинній стихії, в
водах Тори, це їжа Суботи, символ небесного бенкету. Любов євреїв до
4

У геометрії слово «кут» означає точку (вершину), з якої розходяться промені.
Світлові промені, що йдуть від Сонця, утворюють кут. У деяких мовах слово
«кут» також означає харизму, щастя, радість (звідси рос. «кутить» – гуляти,
веселитися). Слово «кутя» пов’язане зі словом «святість».
5
Трессидер Джек. Словарь символов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999.– 448 с., с.317.
6
Энциклопедия иудаизма. – http://www.threeda.ru/

риби загальновідома. Реб Гече (Геця) Віленський (1905–1989) говорив:
“Рибу не їсть? Значить – антисеміт!”... Щука стала національним блюдом
ашкеназів тому, що нею нехтувало корінне населення»7.
«Але чому, власне, іудеям обов'язково їсти рибу в суботу? Деякі
стверджують, що риба в суботній трапезі повинна нагадувати про
трапезу праведників у прийдешньому світі, в якій братиме участь величезна риба Левіафан. Адже субота – це відгомін прийдешнього світу,
який часто іменується “світ, що весь – субота”»8.
«В іудейській літературі риба була вираженням Месії, який
переможе Левіафана і його м’ясом буде годувати удостоєних Раю. Саме
тому правовірні євреї, чекаючи приходу Месії, в суботній день
обов’язково їдять рибу. У євреїв риба – їжа
Суботи, їжа благословенних в раю. Риби –
це віруючі Ізраїлю в їх істинній стихії, в
водах Тори»9. Існує навіть кілька риб з
«єврейськими» іменами, наприклад Glaucosoma hebraicum (з лат. Окунь гебрейський)
або Deepsea jewfish (з англ. глибоководна
єврейська риба)10.
З іудаїзму символіка риби потрапила
в
іудохристиянство,
яке
почалося
з
іудейської секти ебіонітів (жебраків, злиднів,
знедолених) в Єрусалимі. Відтак риба є
символом іудохристиянства.
Якщо хліб відображає гарячий сонячно-божественний
аспект буття, то риба – вологий матеріально-земний. Символізм
риби тісно пов’язаний із символізмом водної стихії, яка асоціюється з
несвідомим, інтуїтивним, туманно-містичним, хаотичним і неоформленим.
Риба є символом Води – вологого, пасивного, матеріального початку.
Колір води – синій. Прапор Ізраїлю – синьо-білий з синім гербом
(головний колір прапору – синій). Це кольори іудаїзму: «Ієгова
сказав Мойсею: Промовляй до синів Ізраїлевих, та й скажи їм: Нехай
вони зроблять собі кутаси на краях своїх одеж, вони й їхні покоління, і
дадуть на кутаси блакитну нитку» (Числа, 15:38). «Різні культури та
ідеології вибирають для себе в якості символу різні кольори. Іудаїзм –
синій, іслам – зелений, матеріалізм (соціалізм, комунізм) – червоний»11.
Нинішній синьо-жовтий державний прапор сучасної України
символізує тимчасове домінування матеріального над божественним,
водяного над сонячним, іудейського над арійським.

7

Почему евреи любят рыбу. –
http://www.rybafish.umclidet.com/kniga/po4emy_evrei.html
8
http://www.moshiach.ru/food/kosher/1420.html
9
http://www.symbolarium.ru/index.php/рыба
10
Александр Черницкий. Рыбы-евреи. – rybafish.umclidet.com/ryby-evrei.htm
11
Пинхас Полонский. И флаг наш бело-голубой. Комментарий к Торе. –
http://www.machanaim.org/tanach/_weekly/shlach05.htm
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ХЛІБ І РИБА В ЄВАНГЕЛІЇ
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Навіть при поверховому порівнянні арійства та іудейства стає
очевидним, що вони перебувають на протилежних полюсах: вогонь і
вода, сонячне-гаряче і холодно-синє, хліб і риба. З погляду класифікації
їжі, хліб (кутя і коровай) – це жива біогенічна їжа, яка підносить на
вищий психоенергетичний рівень, натомість печена риба (сирою її не
їдять) – це завжди мертва біостатична їжа, яка тягне донизу.
Іудейство виступає в ролі антитези, яка намагається протидіяти
арійський тезі (але цим тільки сприяє її повнішому розгортанню). Цю
протидію ми бачимо у вставках до Євангелія, зокрема у спробах
вивищити іудейську рибу і принизити арійський хліб.
Перша вставка зроблена у Нагірну проповідь: «Просіть, і дасть-

ся вам; шукайте, і найдете; стукайте, і відчинять вам. Кожний бо, хто
просить, одержує; хто шукає, находить; хто стукає, тому відчинять.
Чи ж є між вами хто такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть
йому камінь?» (Матвій 7.7–9). Тут живий хліб протиставляється мертвому
камню. Далі йде вставка: «Або коли попросить риби, дасть йому змію?».
Чому у вставці риба протиставляється змії? Що між ними
такого різко відмінного – як між хлібом і каменем? З арійської точки
зору, риба і змія багато в чому подібні, скажімо, вугор – це змієподібна
риба, що навіть може повзати по траві. Протиставлення цих двох
подібних істот характерне тільки для іудаїзму, де риба вважається
чистою, священною істотою, а змія – нечистою, некошерною. І це є
вказівкою на іудейське походження згаданої вставки.
Додамо, що негативна для іудеїв змія є дуже позитивною
істотою в арійській традиції, де вона уособлює життєві сили
природи. Так, символіка змії широко
представлена в трипільській культурі у
формі
знаку
«Інь-Ян»
(еволюційна
змагальність
протилежностей)
і
безконечника (змія кусає свій хвіст або
хвіст наступної змії), що символізує
реінкарнацію
–
розвиток
через
багаторазове земне втілення.
 Зображення двох змій на керамічній
моделі трипільського житла з поселення
Окопи. Прообраз відомого знаку Інь-Ян.
Подністров’я,
Тернопільська
область,
друга пол. 6 тис. до н.е.
Наступна вставка зроблена в оповідання про помноження хлібів.
«Кажуть до Нього учні: Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб
нагодувати стільки люду? 34. Ісус спитав їх: Скільки у вас хлібів? Сім, –
кажуть» (Матвій 15.33–34). Тут же фальсифікатор додає фразу: «і дві
риби». Тобто Ісус запитує про хліб, а йому говорять про рибу.
Потім Ісус почав ламати хліб й роздавати учням, а ті далі людям
– і це виглядає цілком природно. Але тут же знову зроблена вставка «та

рибу», мовляв, Ісус почав ламати рибу і роздавати, що виглядає
принаймні дивно. Ламання хліба – це поширений арійський звичай,
натомість звичаю «ламання риби» немає ні в кого, навіть в іудеїв.
Далі фальсифікатор взагалі знахабнів: він почав замінювати хліб
на рибу, доводячи ситуацію до абсурду. Ось оповідання про те, як Ісус
зустрівся з учнями в Галілеї після свого воскресіння: «А як вони з
радощів іще не йняли Йому віри й дивувались, Він сказав: Чи не маєте
тут чого їсти? Вони подали Йому кусень печеної риби і стільникового
меду. Він узяв їх і їв перед ними» (Лука 24.41–43). Вас коли-небудь
пригощали рибою з медом? Це неприродне поєднання, бо мед подають
не з рибою чи м’ясом, а з хлібом. Очевидно, що в оригіналі було: «Вони
подали Йому кусень хліба і стільникового меду». Хліб з медом: що
може бути природніше?
Остання ж вставка зроблена в самому кінці Євангелія в
оповіданні про те, як Ісус зустрівся з апостолами на березі Галілейського
моря: «Коли, отже, вони вийшли на землю, бачать – жар розкладено і на
ньому хліб. Мовить до них Ісус: Ходіть снідайте!» (Іван 21.9,12).
Фальсифікатор не утримався і звично вставив перед хлібом слово
«риба», а потім ще й додав туманну вставку про 153 рибини, над якою
досі теологи ламають голову. Що за хліб приготував Ісус? Це була тепла
каша (рідкий хліб, кутя) або спечений чи підігрітий корж.
Навіщо було робити ці вставки? Для того, що опустити біогенічний
арійський хліб на рівень біостатичної риби і, відповідно, підняти статус
улюбленої іудейської страви. Проте це був тільки підготовчий етап
рішучої атаки на «термоядерну» їжу аріїв.

ПАПЛЮЖЕННЯ АРІЙСЬКОГО ХЛІБА
Як відомо, «батьком іудаїзму» називають іудейського священика і
пророка Єзекиїла, який у 6 ст. до н.е. розробив свою антисистему.
Згідно з «книгою Єзекиїла», він розпочав свою діяльність з двох
ритуалів:
1) перевертання істини: рукописи з описами плачу, стогону і
горя стали для нього «солодкими як мед» (Єз 2–3);
2) паплюження хліба: він спік ячмінний хліб на тваринячому калі
і привселюдно його з’їв (Єз 4.12–15).
Фактично, Єзекиїл запропонував програму боротьби з арійством і
подав приклад для своїх послідовників. Ця програма підриву
життєспроможності Арійської раси стояла на двох стовпах:
1) використання хуцпи – безсоромної і супернахабної брехні,
хули проти Святого Духа, перевертання істини (духовно-інформаційна
зброя); про це див. НО-14.
2) руйнування харчової бази аріїв, передусім головного
енергетичного джерела – живого хліба, перетворення життєдайної їжі на
отруту (харчовий геноцид).
Про духовно-інформаційну зброю ми вже знаємо: це
перевертання істинних уявлень про природу людини і світу, радикальне
спотворення історії і уявлень про поточну ситуацію, забруднення
інформаційного простору «порнухою і чорнухою», як наслідок –
соціальна дезорганізація і розпад.
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Харчовий геноцид виражається у радикальній зміні характеру
харчування, красномовним проявом чого є наповнення сучасних супермаркетів: це біостатична і біоцидна їжа на 95%, а в економічно розвинених країнах – на всі 100%. Алкоголь, тютюн, солодкі напої, маргарин,
оцет, майонези, рафінована олія, солодощі – це все їжа, не сумісна з
життям. Новітня реалізація харчового геноциду – просування генетично
модифікованої їжі, яка дозволяє контролювати суспільство голодом (ГМорганізми є безплідними, бо насіння другого покоління вже не дає
урожаю) і робити безплідними споживачів цієї їжі.
Найретельніше була реалізована настанова Єзекиїла щодо паплюження хліба – вона була реалізована буквально. Тільки замість калу
використовуються хлібопекарські дріжджі, які, до речі, дуже на нього
подібні.

ДРІЖДЖІ – МАЛЕНЬКА СМЕРТЬ
Хлібопекарські дріжджі – це одноклітинний грибок. У природному середовищі їх немає: це продукт штучної селекції. Для надання цим мікроорганізмам особливої витривалості і агресивності, їх вирощують у неймовірно брудному і отруйному середовищі. Це середовище описане в ГОСТ
171-81 «Дріжджі хлібопекарські пресовані», який є чинним на пострадянському просторі, в т. ч. в Україні, адже
входить у Міждержавний стандарт. Згідно з
ним, для вироблення дріжджів використовуються такі «харчові» інгредієнти як кислота
сірчана технічна по ГОСТ 2148 або акумуляторна по ГОСТ 667, вапно хлорне по ГОСТ
1962, миючий рідкий засіб “Прогрес”,
формалін технічний за ГОСТ 1625, вапно
будівельне, вапно білильне, соляна кислота
технічна, їдкий натр, мікродобрива для
сільського господарства, кальцинована сода,
борна кислота та інше12.
Про хлібопекарські дріжджі однозначно висловився провідний
російський дієтолог, доктор медичних наук, професор Олексій
Ковальков13. Він повідомив, що цей грибок не гине при випіканні, а
проникає в організм людини і починає на ньому паразитувати. Дріжджі
створюють колонії в кровоносних судинах і спричинюють масу хронічних
хвороб, в т. ч. атеросклероз і рак.
Професор Ковальков стверджує, що хлібопекарські дріжджі
почали застосовувати в Радянському Союзі з 1935 року (незадовго після
Голодомору); їх виготовляли з відходів бавовни, целюлози, кукурудзи
тощо14. У 1936 році в гітлерівській Німеччині ці дріжджі дослідили,
12

ГОСТ 171-81. Дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические условия.
– http://www.gostedu.ru/30233.html
13
Відеозапис з його виступом: http://sd.org.ua/node/21435
14
Про цей період: Сергій БІЛОКІНЬ. Двадцять років єврейської державності в
Україні, 1918-1938. – http://sd.org.ua/node/21379

класифікували як біологічну зброю (під назвою «Маленька смерть») і
негайно вилучили з раціону.
Головна причина масового застосування таких дріжджів полягає в
тому, що вони дозволяють різко прискорити і здешевити процес приготування тіста, а також кисломолочних продуктів (їх тепер також додають
до кефірів та інших виробів). Тобто застосування дріжджів корисне
для гаманців виробників і продавців, але шкідливе для здоров’я
споживачів.
Ми вже говорили, що хліб з пророслого зерна, виготовлений при
температурі до 43 градусів, належить до біогенічної їжі, тобто такої, що
відроджує життя. Якщо хліб не пророщувати, але робити без випікання,
то він зберігає всі ферменти і належить до живої, біоактивної їжі, яка
підтримує життя. Якщо такий хліб запекти, то він перетворюється на
мертву, біостатичну їжу, яка сповільнює життя. Якщо ж до нього
додати дріжджі, то це вже біоцидний хліб, який вбиває життя.
Люди, які його споживають, вбивають себе за власні гроші.

ХЛІБ І ІЛЮЗІЯ ХЛІБА
Якщо до зерна додати воду і поставити його в тепло, то приблизно за дві
доби в ньому відбудеться автоліз: «важкий» крохмаль розщепиться на
«легкі» вуглеводні, жири – на жирні кислоти, а білки - на амінокислоти,
швидко засвоювані організмом. Якщо ж цьому зерну дати можливість
прорости протягом наступних однієї чи двох діб, то в ньому синтезується
маса вітамінів та інших корисних речовин, тому харчова вартість
такого зерна зростає на порядок. Якщо зерно перемолоти (зробити
цільнозернове борошно), залити водою і поставити в тепло, то воно вже
не проросте, проте автоліз у ньому відбудеться ще швидше. Тісто з
такого борошна підростає за одну-дві доби під дією власних ферментів.
Особливість індустріального хліба в тому, що він робиться з
мертвого борошна, адже з розмеленого зерна попередньо видалили
оболонку і шар з ферментами. Цей хліб уже не здатний до самостійної
ферментації і розщеплення крохмалю, проте це можна здійснити за
допомогою вже готової закваски, наприклад, з житнього борошна.
Однак в індустріальний хліб додають не закваску, а дріжджі, які
агресивно поїдають хліб, активно виділяючи екскременти – вуглекислий
газ і етиловий спирт (який, як відомо, є отрутою і наркотиком). Тісто
підростає, що створює ілюзію його ферментації, адже розщеплення
крохмалю не відбувається. Тому індустріальний хліб – це шкідлива
дріжджово-крохмальна суміш.
Індустріальний хліб можна розглядати як прояв хуцпи, тобто
супернахабної брехні і брутального перевертання істини. Видалення
висівок (оболонок) і алейронового шару (що містить ферменти) пояснюють тим, що таке борошно довше зберігається і краще засвоюється. Але
навіщо взагалі зберігати борошно: зберігати треба зерно, а борошно
завжди можна намолоти перед застосуванням, навіть в домашніх умовах.
Краща засвоюваність? Все навпаки: крохмаль дуже важко і довго
засвоюється, а висівки є надзвичайно корисними для процесу травлення, до того ж вони живлять симбіотичну мікрофлору, яка, до речі,
забезпечує 70% людського імунітету.
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Варто зауважити, що правовірні іудеї вважають справжнім,
сакральним хлібом «мацу» – хліб без закваски, отже й без дріжджів, і
споживають його протягом майже всього року. Такий хліб також є
«важким», а проте автоматично захищає їх від шкідливого впливу
«маленької смерті» – дріжджового грибка.

ГОТУЄМО БІОГЕНІЧНИЙ ХЛІБ
Кожен знає, що для підготовки тіста і випікання мертвого біостатичного
хліба потрібно доволі багато часу, праці, грошей, енергії. Натомість
«термоядерний» арійський хліб робиться просто, швидко і дешево. Ось
орієнтовна схема:
1. Берете будь-яке зерно, найкраще яру пшеницю (можна
купити на базарі або замовити в інтернет-магазині органічної їжі).
2. Кладете в будь-яку посудину і промиваєте водою з-під крана.
3. Заливаєте водою, краще питною – з джерела, бювета,
бутильовану або фільтровану.
4. Ставите на 2 доби для автолізу (під дією тепла і води
відбувається саморозщеплення). Після першої доби чи трохи пізніше
(коли з’явився специфічний "запах життя") треба промити зерно під
краном і знову залити питною водою.
5. На третю добу це зерно знову промити. Взяти широку плоску
тарілку і покласти на неї тканину, змочену водою. На тканину викласти
промите зерно у 2-3 шари. Зверху накрити 2-3 шарами мокрої марлі і
поставити у тепле місце, наприклад, на шафу. При потребі можна одиндва рази трішки полити водою.
6. Через 1-2 доби отримуєте пророщене зерно – скарбницю
вітамінів та інших біоактивних речовин. Найкраще, коли паростки мають
довжину 1.5-2 мм.
7. Можна їсти в такому вигляді, ретельно розжовуючи – це
найкорисніше. Вартість денної порції такого хліба – 50 копійок. Також
його можна їсти з медом. А можна розмолоти на блендері і залити
молоком. Можна робити кутю з розтертим маком, родзинками, горіхами,
медом... Простір для фантазії величезний.

dprgP P bnpnch 0`pqŠb` anfncn
Нагадаємо, що земний світ – це велике ігрове середовище, створене
Творцем Всесвіту для розвитку і радості втілених божественних істот –
частинок цього Творця, небесної цивілізації сотворців. Кожна людина за
своєю природою є божественним гравцем, звідси латинські ludo –
«грати», ludus – «гра», ludens – «той, хто грається», «гравець», ludicia –
«музикування», «музична гра».
Якщо використовувати комп’ютерні аналогії, то гра під назвою
«Життя» передбачає дії на чотирьох рівнях, які ми називаємо
«просторами подій»15. Найцікавіше і найприємніше на четвертому рівні,
який називається Простором волі, в євангельських термінах – Царством
божим, бо людина діє в ньому як бог, точніше, як боголюдина. Тому
стратегічним завданням кожної людини, яка прагне повноти
буття, є підняття у простір Царства божого.
Процес підняття вгору нагадує злітання на аеростаті, який має три
складові: оператора, повітряну кулю і кабіну. Піднятися вони можуть
тільки разом, а не поодинці. Для цього треба: 1) мотивувати оператора
рухатися вгору, 2) наповнювати кулю сонячним гелієм, 3) робити
легшою кабіну – позбуватися баласту. Спільна дія трьох складових
створює висхідну тягу – рушійну силу, що піднімає вгору.
Оператор – це духовна сутність людини, її вольовий початок;
повітряна куля – це психоенергетика (душа), а кабіна – це плоть. Для
підйому у вищий простір подій треба очищати дух від помилкових
стереотипів і формувати волю, наповнювати душу енергією світла,
оздоровлювати фізичне тіло. Спільна дія цих трьох складових формує
сонячну силу, що піднімає людину у простір Царства божого: «Царство
Боже здобувається Силою, і ті, хто застосовують Силу, схоплюють його»
(Матвій 11.12).

ТРИ РІЗНОВИДИ СИЛИ
Отже, для підняття у вищий простір буття треба володіти особистою
силою. Оскільки людина є одночасно духовною, психічною і фізичною
істотою, то її особиста сила має три складові. На найвищому рівні –
це ДУХОВНА СИЛА, основана на істинному світогляді, розвиненій
уяві та правильних вольових якостях. Ця сила ще називається
вірою: «Істинно кажу вам: коли матимете віру хоч як зерно гірчичне, і
горі оцій скажете: Перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не
буде для вас неможливого» (Матвій 17.20).
На рівні душі діє ПСИХІЧНА СИЛА. Іноді її ще називають
харизмою, яка робить людину авторитетною і переконливою, викликає
довіру до неї і бажання її слухатись. Схоже, що саме цю психічну енергію
в арійській традиції називали словом «хварно». Так, засновник Арійської
раси цар Їма (він же Ной, Рама, Зіасудра, Ману)16, перебуваючи у стані
святості, утримував «хварно» («хварену», «фарн») – благодать, світло,
15
16

Здоров’я людини і простори буття – http://sd.org.ua/node/20214.
Ной, вара і Великий Потоп – http://ar25.org/node/20701.

23

24

харизму, психічну силу. Схоже, що з цим пов’язане слово «хвалити»,
адже якщо когось хвалимо, то наснажуємо його енергією, збільшуємо
його харизму, авторитет, «хварно».
Цю благодатну силу ми позначаємо терміном Світло. Пам’ятаєте?
«Хай світить перед людьми ваше Світло, щоб вони, бачачи ваші добрі
вчинки, прославляли вашого Батька, що на небесах» (Матвій 5.16). Цей
різновид Сили ми виявили в процесі роботи з технологією
самовідновлення Живе Слово: чим більше людина, читаючи просвітлені
тексти,
наповнює себе Світлом, тим швидше у неї відбувається
самозцілення і гармонізація навколишніх подій.
За останні кілька років зафіксовано багато випадків спонтанної передачі Світла. Вона відбувається передусім між кровними
родичами: це коли одна людина читає Живе
Слово, а зцілення відбувається не тільки в
неї, а й у дітей, батьків, братів та сестер.
Тобто
Світло
передається
дистанційно,
причому незалежно від відстаней.
Пізніше навчилися цілеспрямовано
передавати Світло конкретній людині,
якщо вона готова його прийняти. Якщо
людина-передавач володіє дуже великим
запасом Світла, то у людини-приймача може
відбутися майже миттєве (протягом доби)
зцілення від актуальної хвороби.
Світло передається найефективніше при фізичному контакті. Це дозволяє
зрозуміти Євангельське оповідання про самозцілення кровоточивої жінки, яка з вірою
доторкнулася до Ісуса і отримала від нього велику порцію Світла –
настільки велику, що Ісус це виразно відчув17. З цієї причини знахарі і
мольфари будь-кому не подають руки, адже при фізичному контакті
вони можуть втратити частину внутрішньої сили, для поповнення якої
треба докласти значних зусиль.
Таким чином, Світло можна генерувати, накопичувати і
передавати іншим. Найефективнішим засобом генерування Світла є
Живе Слово, а сам процес генерування нагадує наповнення аеростату
гелієм (буквально, «сонячним»). Завдяки цьому виникає своєрідна
«вертикальна тяга», яка піднімає людину у простір позитивніших подій.
На рівні фізичного тіла діє ФІЗІОЛОГІЧНА СИЛА, яка
формується правильним способом життя, оздоровлюючим харчуванням,
фізичними вправами, чистим навколишнім середовищем тощо.
Всі три різновиди Сили тісно пов’язані між собою:
нерозвиненість однієї з них заважає розвитку двох інших.
Скажімо, помилковий світогляд постійно створює проблеми для
психічного і фізичного розвитку людини. З другого боку, гарний
фізичний розвиток сприяє розвитку духовної сили – Віри; звідси відомий
афоризм «У здоровому тілі – здоровий дух».
17

Режим самовідновлення. Натисни кнопку! – http://ar25.org/node/14904.

ПРОТИВНИКИ ТВОРЦЯ, СОЮЗНИКИ САТАНИ
Добрий Бог-Творець бажає, щоб ми піднімалися у Царство боже –
простір щастя і процвітання. Оскільки Царство боже здобувається
Силою, то все, що збільшує Силу, викликає радість Творця і сотвореного
ним Всесвіту18. Натомість все, що зменшує цю Силу, викликає радість у
Його противників.
Як відомо, головним противником Творця є темна і брудна
астральна сутність – егрегор, який позначають словами «сатана»
(арамейське «противник»), «диявол» (гелленське «наклепник»),
«лукавий» («брехун»)19. Цей егрегор існує на низькому енергетичному
рівні, тож може живитися тільки низькою, брудною психічною енергією.
Тому він прагне якомога більше людей опустити до свого рівня вібрацій,
щоб паразитувати на них і, при нагоді, навіть брати під повний
контроль. Для цього він намагається причепити до них інформаційний
баласт і зробити дірки для висмоктування життєвої енергії.
Доступ до людини він має тільки тоді, коли в ній живуть згадані
вище противники Творця – союзники диявола: гріхи, шкідливі звички,
вади, пороки. І навпаки: диявол не має доступу до людини, якщо
йому нема за що зачепитися.
Перешкодою для підйому є наявність БАЛАСТУ, який тягне донизу, і ДІРОК, через які «гелій» витікає з нашої «повітряної кулі», що
зменшує її підйомну силу. Баласт – це інформаційний та фізичний бруд,
а «дірки» – це все, що зменшує нашу життєву силу: шкідливі звички,
розпуста, брехня, помилкові стереотипи, невірні уявлення про світ. Всі
разом вони є тими противниками, які заважають руху до Царства
божого. Під час досліджень можливостей самозцілення людини, які
ведуться з 2005 року, виявлені чинники, які заважають руху вгору або й
повністю блокують весь процес оновлення. Оскільки людина є цілісною
триєдиною істотою, що має плоть, душу і дух, то блокування на одному
рівні зупиняє оновлення на двох інших.

ПРОТИВНИКИ ПЛОТІ
М’ЯСО. Як виявилося, головним блокуючим чинником на фізичному
рівні є вживання м’яса. З одного боку, індустріальне м’ясо, в тому числі
риб’яче, насичене антибіотиками, гормонами і консервантами, тому є
шкідливим хімічно. З другого боку, в умовах інтенсивного вирощування
тварини постійно перебувають у стресовому стані, особливо перед
забоєм, тому їх м’ясо надзвичайно забруднене емоціями страждань і
передсмертного страху. Тож після його вживання люди страждають від
тривоги, «безпричинного» страху, роздратованості, нападів люті, нічних
жахів. М’ясо риби значно менше забруднене емоційно, а проте, як і все
інше м’ясо, воно не є людською їжею. Все протиприродне – шкідливе.
Особлива шкідливість м’яса ще й у тому, що від нього значно важче
відмовитися в порівнянні з алкоголем і тютюном. А все тому, що «м’ясна
програма» закладається у свідомість з самого дитинства.
18
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Коли радіє Всесвіт – http://ar25.org/node/21413.
Хула проти Святого Духа – http://ar25.org/node/21363.
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БІОЦИДНА ЇЖА І НАРКОТИКИ. Це те, чим переповнені наші продуктові магазини: алкогольні та солодкі напої, тютюн, маргарин, майонез,
оцет, дріжджовий хліб, цукерки та інша «хімія». Для підтримання життя
потрібна не мертва, а жива їжа.

НАДМІРНА СЕКСУАЛЬНА АКТИВНІСТЬ. В першу чергу це стосується
чоловіків. Продовження роду є базовою функцією будь-якої живої істоти,
для її виконання організм віддає все найкраще, що у нього є. Тому після
кожного акту еякуляції чоловічий організм прагне негайно відновити
запас сімені, вважаючи це першочерговим завданням, важливішим чим
підтримка роботи внутрішніх органів чи нарощування м’язів. Саме тому
після статевого акту чоловіку раптово хочеться спати. На відновлення
сперми у молодих людей йде не менше трьох діб, з віком цей період
зростає до тижня і місяця.
Кожний акт еякуляції рівнозначний втраті чоловіком 150 г
крові. Це добре знають спортсмени, тому за три чи більше днів до
змагань чоловіків ізолюють від жінок, інакше різко зростає вірогідність
програшу. Це завжди знали військові і те ж саме робили перед битвами,
інакше війську загрожувала поразка. В ситуації бою, коли потрібна
мобілізація всіх сил і перемагає той, у кого їх трішки більше, порушення
сексуальної дисципліни прямо веде до загибелі. Саме тому на
Запорізькій Січі не було жінок.
З другого боку, цнотливість дає людині велику силу для
оновлення її фізичного тіла, розвитку талантів і здібностей, дає енергію
для творчості та щастя. Слово «цнотливість» (цнота) означає чистоту в
статевому житті: до одруження це незайманість, під час одруження –
подружня вірність і правильне, чисте статеве життя. Цнотливість – це
також ухилення від всякого роду блудних справ, розмов, читань,

поганих і двозначних слів, думок і мрій. «Щасливі чисті серцем, бо вони
побачать Бога» (Нагірна проповідь).
Це стосується і чоловіків, і жінок. Про велике значення
правильного застосування статевої енергії говорить така цитата: «Якщо
людині вдасться утримувати сім’я (вагінальні секрети) хоча б протягом
трьох місяців, то її сиве волосся стане чорним, зморшки зникнуть,
почнуться просто чудеса. Через роки цнотливості ваша аура досягне
такого рівня, що кожен, хто зустрінеться з вами, відчує себе оновленим і
заспокоєним. Це буде гармонізувати як вас самих, так і навколишніх
людей. Це – ознака надлюдини. Дотримання цнотливості – основа всіх
чеснот, яка дає колосальну Силу» (Із секретів Великих йогів). Якщо
правильне використання статевої енергії поєднувати з усім
комплексом оздоровлюючого способу життя, то описане вище не
буде перебільшенням. За деякими розрахунками, на відновлення
сперми, що постійно витрачається, чоловічий організм витрачає
приблизно 25% своєї енергії. З цього
слідує, що цнотливий чоловік на
чверть сильніший за інших. Це
дуже велика перевага. Окрім того,
надмірно-виснажлива
статева
активність різко зменшує здатність
чоловіків до зачаття, отже, підриває
демографічний потенціал народу.
В ідеалі, кожен статевий акт
має супроводжуватися емоціями
кохання і бути спрямованим на
продовження роду. При цьому
фізичне
задоволення
і
радісний
емоційний підйом є винагородою за
природовідповідні
дії.
Натомість
прагнення до статевих задоволень без
кохання і без спрямованості на продовження роду є протиприродним,
веде людину до знесилення, страждань
і поразки, а народ – до вимирання.
Найбільш
енерговитратною
є
мастурбація,
адже
тут
не
відбувається компенсації за рахунок
корисного енергетичного обміну між
чоловіком і жінкою.
Статева розпущеність блокує оновлення людини, її оздоровлення і
омолодження. Тому нинішнє масоване просування в ЗМІ безкоштовної
еротики і порнографії, а також стимулювання статевої активності без
спрямованості на дітонародження є різновидом тотальної війни.
Системне сексуально-енергетичне спустошення населення, передусім
його чоловічої частини, здійснюване в такий спосіб, дозволяє паразитичній верхівці утримувати пасіонарність народу на безпечному для себе
низькому рівні.
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Окрім енергетичного виснаження, відбувається також соціальна
деструкція. Нейрофізіологи наукового підтвердили і так очевидний
факт: виявляється, що чужа напівоголена жінка автоматично сприймається чоловіком як товар для продажу, а не як духовна істота. Це й
зрозуміло, адже якщо жінка роздягнулася на огляд чужих чоловіків, то
для чого вона це зробила? Навіть якщо вона тільки оголила живіт.
В цілому це призводить до зниження статусу жіноцтва у суспільстві. Тож виходить, що у зменшенні еротично-порнографічного
пресингу зацікавлені як чоловіки, так і жінки.
Як цього досягнути? Найефективніший засіб – масове викриття
прихованого сенсу усього цього «сексуального лохотрону». Він викликає
в людини зацікавлення тільки доти, доки вона не усвідомить, що це
пастка для дурнів – щоб ослабити її як конкурента і вибити з гри.
ПОРУШЕННЯ ДОБОВОГО РИТМУ. Багато людей пізно йдуть до сну, а
потім пізно встають, нерідко з відчуттям втоми. А все тому, що природним часом для пробудження є світанок. Якщо людина зустрічає схід
сонця в бадьорому стані, а особливо у стані молитви, то вона отримує
потужний енергетичний імпульс. Саме тому наші предки радили
починати ранкову молитву перед сходом сонця. Сучасна індустрія
розваг робить все можливе, щоб людина лягала спати якомога пізніше,
створюючи ще одну «дірку» в її енергетиці.
НЕДОСТАТНЯ ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ. Все живе рухається, без руху
немає життя. Якщо у людини сидяча робота, то треба використовувати
будь-яку можливість для активності. Особливо корисним є комплекс
вправ, відомий як «Око відродження» або «П’ять тибетських вправ».
Хоча ці прості вправи виконуються всього за 15 хвилин, а проте дають
потужний енергетичний заряд на цілий день. Врешті-решт, навіть
звичайна прогулянка зі світлими думками під відкритим небом добре
відновлює людські сили.

ПРОТИВНИКИ ДУШІ
ТЕЛЕВІЗОР. Практика показала, що захоплення телевізором може
повністю заблокувати процес самозцілення людини. А все тому, що
«зомбоящик» є головним джерелом інформаційного бруду. Дехто його
дивиться «заради новин», проте в телевізорі немає новин – є тільки
цілеспрямована пропаганда. Те,
що називається новинами, є концентратом бруду з усього світу з
тенденційними коментарями для
приховування реального стану
справ. Це інформаційний баласт,
який зупиняє рух угору.
Новини
треба
брати
з
Інтернету. Зрозуміло, в ньому
також є багато негативу, але тут
уже є можливість самому вибирати
між світлом і мороком, активно
шукати
потрібну
інформацію,

обговорювати її, ставити запитання і самому давати відповіді. Тому
настанова Ісуса Хреста «Продай одежу й купи меч» сьогодні звучить як
«Продай телевізор – купи комп’ютер». Найкраще джерело якісних
новин – соціальна мережа перевірених друзів і знайомих.
СТРАХ І ТРИВОГА. Виявилося, що перебування у стані страху чи тривоги надійно блокує процеси самозцілення. Треба розуміти, що такого
роду негативні емоції є інформаційним брудом. Того, хто перебуває в
чистоті, в цьому світі нічого не лякає. Людина, яка генерує емоції страху
і тривоги, живить сатанинський егрегор, є його донором, союзником і
спонсором.
ОБРАЗА. Багато людей ображені на весь світ – родичів, знайомих,
урядовців, виробників, комунальників і навіть на самого Творця. Людина
вважає, що всі їй щось винні, а вона сама є потерпілою від тотальної
несправедливості. Це паразитична емоція, яка викачує з людини енергію
і спрямовує її на живлення диявола. Насправді в цьому світі ніхто нікому
нічого не винен. Весь світ – це ігровий простір, а всі люди – гравці.
Кожен виконує свою роль, підкоряючись фізичним обмеженням цього
світу і закону причини й наслідку20. Якщо ми комусь робимо добро, то не
тому, що зобов’язані це робити, а тому, що відчуваємо любов або просто
бажання робити добрі справи. Все, що робиться з власної волі – добро...
ВСІ НЕГАТИВНІ ЕМОЦІЇ – заздрість, образа, злість, ненависть, страх,
тривога – висмоктують з людини психічну енергію, яка йде на
підживлення і посилення диявола. Будь-яка емоція має або позитивний,
або негативний знак. Тож тут спрацьовує принцип: «Хто не зо мною, той
проти мене, і хто зо мною не збирає, той розкидає» (Матвій 12.30).
Пам’ятаймо: кожна наша емоція живить або егрегор Царства божого, або
егрегор диявола. У кожну мить ми з власної волі можемо бути союзником
або Творця, або його противника. Контролюймо свої емоції!

ПРОТИВНИКИ ДУХУ
Людина – це втілена духовна сутність. Дух є оператором, що керує
психікою і плоттю. Тому стан людини та її поведінка головним чином
визначаються світоглядом цього оператора. Помилкові уявлення про світ
можуть повністю заблокувати процес оновлення людини. Спостереження
за самозціленням великої кількості людей виявило кілька головних
світоглядних противників Царства божого.
ІУДОХРИСТИЯНСТВО. Для нас це доволі несподіване відкриття, адже
панує переконання, що відвідання церкви «підвищує духовність», а
молитва в церкві, та ще й зі свічкою, має велику силу. Практика
показала, що все навпаки: включення в іудохристиянський егрегор
повністю зупиняє оздоровлення людини і притягує до неї негативні події.
Мабуть, звідси народна прикмета: «Зустрінеш монаха – до невдачі, попа
– чекай неприємностей». Натомість як тільки людина починала займати
щодо іудохристиянства нейтральну позицію (розривала зв’язок з
егрегором), то відбувалась негайна реалізація накопиченого потенціалу
молитви і добрих справ.
20

Золоте правило етики, або Залізний закон розплати – ar25.org/node/19364.
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Це спостереження спонукало глибше дослідити доктрину іудохристиянства, його походження і сутність здійснюваних ним ритуалів.
Виявилося, що воно походить від заснованої в Єрусалимі
іудейської секти ебіонітів, розвинулось в Александрії Єгипетській і,
пізніше, у Римі під назвою «хрістиянство» (у цих містах була найчисельніша іудейська діаспора). Тільки у 6 ст. за сприяння імператора
Юстиніана іудохристиянсво захопило Константинопольську церкву (т.
зв. «монофізитство»), за Ярослава Мудрого (1039 р.) проникло на
територію аріянської Русі21. Тут воно стало домінувати завдяки
завойовницьким походам хана Батия, під час яких були зруйновані
головні аріянські храми – собор Святої Богородиці в Києві (Десятинна
церква) у 1240 р. і собор Святої Богородиці в Галичі у 1241 році22.

Іудохристиянство є не просто спотворенням, а запереченням
вчення Ісуса Хреста, яке було оновленням і розвитком Арійської
(Гіперборійської, Трипільської) традиції. Що стосується головного
іудохристиянського ритуалу – літургії, то за всіма ознаками це акт
неприхованого сатанізму, під час якого, подібно до чорної магії Вуду,
створюється інформаційний двійник Ісуса Хреста («агнець»), який
убивається, а його «тіло» з’їдається учасниками ритуалу і запивається
алкоголем («кров’ю»)23. Природно, що участь у ритуалах сатанізму
повністю блокує рух до Царства божого.
21
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Ярослав Мудрий – внутрішній ворог – http://ar25.org/node/21290.
Аріанські храми в Україні – http://ar25.org/node/21054.
Остання хуцпа голого короля – НО-14.

КУЛЬТ СТРАЖДАНЬ. Сатанинська теза про те, що страждання потрібні
«для спасіння душі» глибоко вкорінена в масову свідомість. На ній
наполягає не тільки іудохристиянство, а й інші псевдорелігії. Відповідно,
все земне життя трактується як простір страждань, мовляв, «Господь
терпів, і нам велів». Насправді життя набагато різноманітніше і в цілому
орієнтоване на те, щоб людина в ньому раділа і творила. У простір
страждань людина опускається тільки тоді, коли робить помилки.
Гріхи ведуть до страждань, а святість веде до радості і
процвітання. «Князь світу цього» – диявол – панує тільки в найнижчому і найбруднішому просторі подій, оскільки вищі простори для нього
недоступні. Для перебування у просторі позитивних подій досить жити
згідно з власною природою і правилами Творця, які легкі до виконання –
як усе природне.
ПОМИЛКОВІ СТЕРЕОТИПИ. Масова свідомість просто нашпигована
світоглядними закладками, які всі разом формують уявлення про світ як
земне пекло. Саме вони створюють ґрунт, на якому виростають згадані
вище противники душі і противники плоті.
Один з таких стереотипів ми вже згадували: мовляв, «справжній
чоловік» повинен мало не щодня «займатися сексом». Насправді,
«потреба людських особин в сексуальному спілкуванні на сьогоднішній
день жахливо перебільшена. Той рівень сексуальності, який
задається інформаційним простором як норма, властивий хіба
що людям психічно хворим... Схильність здорового організму до
стриманості – це навіть не релігійна доблесть, а медичний факт.
Чоловіки з прекрасними фізичними даними, що знаходяться в найкращій
спортивній формі, менше всього відчувають напади бажання терміново
залізти в чиє-небудь ліжко. Сильний, мужній, реалізований чоловік не
робить культу з сексу – він господар цього інстинкту, він знає, чого
хоче, кого хоче і просто так своїм сім’ям не розкидається. І лише в
людини слабкої – фізично, психологічно і статусно – очі весь час
рискають у пошуках голого стегна, а руки постійно тягнуться не туди.
Результат такого безладного і безглуздого сексуального життя — обопільна деградація: і того, хто зверху, і того, хто знизу. Колись дуже
давно, коли ще можна було мислити головою, а не геніталіями, хтось
дуже розумний сказав: У чоловічому організмі є маленький орган,
який завжди голодний, якщо його намагаються задовольнити, і
завжди задоволений, якщо його тримають в голоді»24.
Інші помилкові стереотипи: «Їж м’ясо, бо не виростеш» (це взагалі
повне безглуздя), «варена їжа краще засвоюється» (все навпаки),
«помірне вживання алкоголю корисне для здоров’я» (етиловий спирт –
це отрута і наркотик, засіб для дезінфекції), «вакцинація підвищує
імунітет» (навпаки, вона його вбиває), діти від міжрасових шлюбів
особливо красиві і талановиті (насправді вони обтяжені генетичними і
психічними хворобами, до того ж безплідні в наступних поколіннях),
дітонародження неминуче пов’язане з болем і небезпекою (насправді це
найбільш природна функція, тому здорова жінка з чистою психікою
24

Дмитро Соколов-Митрич. Неосновний інстинкт. – sd.org.ua/node/17006
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народжує без болю, отримуючи при цьому задоволення, подібне на
оргазм) тощо.
Спільною рисою всіх згаданих вище чинників ослаблення
людини є їх спрямованість проти природного порядку. Вони є
тими тягарями на ногах людини, що не дозволяють злетіти, і тими
дірками в її енергетиці, через які паразити смокчуть енергію. Це
противники людини і Творця.
Їх важко позбутися – але тільки доти, доки про них не знаєш. Як
тільки людина дізнається про їхню справжню сутність, то вони відразу ж
втрачають
для
неї
будь-яку
привабливість,
опиняються
без
енергетичного підживлення, а тому швидко засихають і відпадають. «І
пізнаєте істину, і істина визволить вас» (Іван 8.32), «Слава блаженному
Богу за те, що потрібне зробив неважким, а важке – непотрібним»
(Григорій Сковорода).

ДЖЕРЕЛА АРІЙСЬКОЇ СИЛИ
Для того, щоб швидко піднятися у простір позитивних подій, треба
одночасно діяти на рівні плоті, душі й духу. Зазвичай люди починають
самовдосконалення з фізичного тіла, бо воно найвиразніше сигналізує
про проблеми.
Проте реальні перетворення починаються зі зміни світогляду:
«Життя за відображенням. Світ здійснює перетворення духу, плоті і
душі. Свідомість править світом. Змінюємось!» (Живе Слово,
Цифрона 100-4).

Зокрема, характер харчування людини має відповідати стану її
психоенергетики (душі) і свідомості (духу). Якщо людина різко змінює
харчування без зміни свідомості, то вона буде весь час думати про
звичну їжу (всі ці майонези з цукерками), і страждати.
Проблема багатьох сироїдів у тому, що вони працюють в
основному на рівні фізичного тіла. Зокрема, вони не знайомі з Живим
Словом. Тут у нас велика перевага.
Окрім того, ми використовуємо поняття «Арійська їжа», що
передбачає співпрацю з нашими природними союзниками, які дають нам

не тільки фрукти, овочі, ягоди, горіхи, зерно, а й молоко, яйця і мед.
Наші союзники роблять нас значно сильнішими.
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Отже, головні чинники арійської сили, які піднімають у
Царство боже – простір волі та процвітання:
1. Життєрадісний світогляд, ставлення до життя як до
божественної гри, очищення свідомості від помилкових стереотипів,
здійснення добрих справ, обмін подарунками з ближніми, точність,
цілеспрямованість і безстрашність.
2. Наснаження себе позитивними емоціями, очищення душі від
образ, страху, тривоги, ненависті, заздрості. Систематичне наповнення
себе світлом Живого Слова, культивування навколо себе краси,
порядку, гармонії, заміна телевізора на інтернет, об’єднання з
однодумцями.
3. Оздоровлююча арійська їжа, повна відмова від біоцидної їжі,
тютюну та алкоголю, недопустимість вакцинацій, пробудження до сходу
сонця і правильний добовий ритм, сексуальна стриманість, фізична
активність, спілкування з природою, плекання всередині себе і навколо
себе чистоти, краси та порядку.

)nlr bk`d` pejk`lrJ t`xhgl
Свого часу комуністична пропаганда сформувала стійкий стереотип:
фашизм – це погано, антифашизм – це добре. При цьому слово
«фашизм» використовувалося як образлива лайка: так обзивали всіх
гітлерівців, хоча ні вони самі, ні інші не
називали
німецьких
націоналсоціалістів цим італійським словом.
З часом слово «фашист» дедалі
більше перетворювалося на універсальний образливий ярлик, який могли
начепити на будь-якого «поганого
хлопця», наприклад, за прихильність
до музики Вагнера чи Rammstein,
стиль одягу, тверде прагнення до
порядку або накачку м’язів.
Що ж стосується самої суті
фашизму, то про це вважали за краще
не поширюватися.
Ліберальних Братів Кличків також
могли б назвати фашистами:
мускулясті, говорять німецькою, б’ють
негрів, ходять у стильній формі від
HUGO BOSS – розробника одягу для
гітлерівських військ.

НАЦІОНАЛІЗМ = ФАШИЗМ
34

Ситуація почала змінюватися у 2004 році, коли фашистами почали
називати національно свідомих українців, а визначальними ознаками
фашизму стали українська мова, вишиванка і патріотизм. Відбулась
часткова модернізація терміну: тепер «фашист» означало не тільки
«погана людина», а й «свідомий українець». Але це був тільки
перехідний етап.
 Гуцульський згард у формі атакуючої
свастики – символу Ісуса Хреста в
первинному хрестиянстві (аріохрестиянстві,
арійстві).
Логічне завершення термінологічної трансформації відбулося у травні 2013 року,
коли за підтримки державної влади в різних
містах України були організовані антифашистські мітинги. В ролі
антифашистів
виступали
переважно
російськомовні
активісти:
прихильники
відновлення
Радянського Союзу, комуністи, сталіністи,
«регіонали», наймана масовка, а також
підневільні чиновники та студенти.
Остаточне перевертання відбулося
18 травня 2013 року, коли у Києві
антифашисти побили журналістку 5-го
телеканалу, причому за мовчазної підтримки такої ж антифашистської
міліції. Подія набула мало не міжнародного резонансу: мільйони людей
в Україні та за її межами раптом побачили, що антифашисти більше
нагадують звичайних дрібних бандитів, т. зв. гопників.
Бритоголові антифашисти у спортивних костюмах – це вже
було щось нове.
Розтиражована ЗМІ картинка рвала на шматки
виплеканий комуністичною пропагандою стереотип про «озвірілих
фашистів» та «інтелігентних антифашистів».
Журналісти тут же нагадали, що в часи Сталіна начальство
концтаборів і кримінальні злочинці називали «фашистами» політичних
в’язнів, бійців УПА, націоналістів, тобто тих же свідомих українців.
Зауважили, що й сама нинішня антифашистська влада на чолі з
президентом має, м’яко кажучи, кримінальне минуле. А цю владу не
люблять, бо братва, пардон, «владна еліта», поводиться занадто
нахабно і агресивно, а краде масштабно і неприховано.
Тож у масовій свідомості кольорові скельця політичного
калейдоскопу миттєво склалися у зовсім нову картинку: «поганими
хлопцями»
виявилися
антифашисти.
Тепер
уже
слово
«антифашист» перетворилося на образливий ярлик, подібно до слів
«комуняка»
чи
«педераст».
Наберіть
у
пошуковику
слово
«антифашисти» і подивіться на знайдені: суцільні бандюки і збоченці.
Якщо «антифашисти» – це погано, то як тепер ставитися до
слова «фашисти»? Як відомо, масова свідомість мислить максимально
просто і контрастно, в категоріях «чорного» і «білого», не визнаючи

напівтонів. Тут існує або «зло», або «добро». Тож якщо кримінальноагресивний «антифашизм» – це погано, то «фашизм» – це добре. У
протиставленні «добро – зло» інакше не буває. Це класичний приклад
психологічного перевертання, характерного для інформаційних війн при
невдалому застосуванні інформаційної зброї.

Інтелігентні антифашисти (Київ, 18 травня 2013 р.)

ЯК ДІЄ ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЗБРОЯ
Річ у тім, що слово «фашизм» досі використовувалося як термінологічна
зброя проти націоналізму і взагалі будь-яких проявів національної
свідомості (в СРСР слово «націоналізм» демонізувалося і вживалося не
інакше, як з додатком «буржуазний»).
Обов’язковою умовою ефективності інформаційної зброї є
прихованість її застосування. Згідно з теорією інформаційних війн,
«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» (Расторгуев С. П. Философия
информационной войны. – М.: Вузовская книга, 2001. – С. 138).
Простіше кажучи, «у брехні короткі ноги», «брехнею весь світ обійдеш,
та назад не повернешся».
Як це працює? Націоналізм завжди вважався природним і
здоровим проявом любові людини до свого, рідного, батьківського. Якщо
ж його ототожнити з негативним ярликом «фашизму», то це удар не
тільки по ідеї націоналізму, але й по психіці конкретної людини. Коли
українцю кажуть «ти – фашист!», він відразу ж знічується і починає
виправдовуватися, що «ні, я не фашист, це вони..., я добрий...», чим
відразу ж ставить себе у позицію обвинуваченого, який на своє
виправдання невпевнено несе якусь маячню. Навіть загартовані бійці
починають бити себе в груди і доводити, що вони і близько не є
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фашистами, що націоналізм і фашизм – це зовсім різні речі (улюблена
фраза ВО «Свобода»).
Це означає, що вони потерпіли від інформаційного удару: за
допомогою всього одного слова їх опустили на нижчий енергетичний
рівень. Для цього й призначена згадана термінологічна зброя, яка ще
позначається словом «хуцпа» (євр. – нахабна брехня, що паралізує
опонента). «Сказати, що хуцпа це нахабство – 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»25.

ФАШИЗМ = НАЦІОНАЛІЗМ
Нинішня влада в Україні відверто прирівняла націоналізм до фашизму,
тобто застосувала формулу «націоналізм = фашизм». Але якщо А=Б, то
й Б=А. Тому й наведену вище формулу можна написати по-іншому, а
саме «фашизм = націоналізм».
– Хіба це не те ж саме?
Слова ті ж самі, але зараз за ними відкривається інший сенс. Тепер до
масової свідомості доходить, що фашизм – це і є націоналізм, тобто
природне почуття любові до своєї нації і прагнення бути господарем у
своєму домі. Нація – це велика людина. Як і кожна людина, вона може
бути сильною і слабкою, великою і малою, культурною і примітивною,
дружелюбною і агресивною, розумною і не дуже. Так само різноманітним
може бути й націоналізм, як, до речі, і його антипод – імперіалізм.

ДИНАМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ
На початку 1920-х років фашизм сприймався як суто італійський
націоналізм, проте дуже швидко це слово стало синонімом активного,
творчого, романтичного націоналізму взагалі. Так, Дмитро Донцов слово
«фашизм» перекладав на українську як «чинний націоналізм», тобто
націоналізм дійовий, енергійний, цілеспрямований.
Як писав інший ідеолог українського націоналізму Євген
Онацький, фашизм – це небажання миритися з накиненою ззовні
«долею», воля до перемоги, прагнення до духовного переродження і
творення нової людини, до національного єднання понад партійними,
становими та регіональними інтересами (Фашизм і ми // Розбудова Нації.
1929. Ч. 12. С. 401).
Кожна нація творила і творить власний націоналізм, який
відповідає її національному характеру. Тому скільки націй – стільки й
націоналізмів або, якщо подобається, фашизмів.
Розуміння цього факту
відкриває простий метод протидії
психологічній агресії
за допомогою згаданої термінологічної зброї.
Говорячи «Ти фашист!» агресор прагне тебе опустити, сподіваючись, що
ти будеш щось мимрити на своє виправдання, а він буде витирати об
тебе ноги.
25

Вершовский Михаил. А другого глобуса у вас нет? – М.: Альпина Паблишер,
2002. – Глава «Это сладкое слово "хуцпа"...».

Ситуація перевернеться, якщо ти йому скажеш: «Так, я фашист
– і горджуся цим!». Тоді хай у нього очі полізуть на лоба і він
пожалкує про те, що розбудив у тобі сонячну енергетику Нації –
дружної, безстрашної й цілеспрямованої. Разом нас багато – нас не
подолати!

СКІФИ БУЛИ ФАШИСТАМИ. ОДНОЗНАЧНО.
Італійське слово фашизм походить від «фашина», що означає
«в’язанка», «сніп». «Фашина» ж походить від латинського fascia
(перев’язь) або fascis (зв’язка, пучок). Всі індоєвропейські (індоарійські)
слова мають давньоукраїнське походження, тож очевидно, що латинське
слово "фасція" (вязкія) - це спотворене українське «в’язанка».
Символом італійського фашизму був пучок перев’язаних прутів –
символ державної і національної єдності. Воно й зрозуміло, адже
фашизм – це національна єдність. «Один за всіх – і все за одного» –
цілком фашистське гасло.
В’язанка як символ фашизму також має давнє українське
походження. Є історія про скіфського царя Скілура (2 ст. до н.е.), який
перед смертю запропонував кожному зі своїх синів зламати пучок
дротиків. Коли жоден із них не зміг цього зробити, він перед ними легко
зламав усі дротики по одному. У такий наочний спосіб батько їм пояснив,
що, діючи спільно, вони залишаться сильними, а розділившись і
ворогуючи між собою, загинуть.
Як бачимо, в якості символу національної єдності (скуфії, купи,
скупії, скіфії) Скілур представив синам в’язку дротиків (фашину). Його
настанова триматися купи – також відверто фашистська.
Можна
сказати, що скіфський цар заповів нащадкам бути фашистами.
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Нинішня влада розкрутила бренд «фашизм», а проте це іноземне слово.
Для позначення національної єдності українцям варто використовувати
свою, рідну термінологію.
Дмитро Донцов використовував
термін
«чинний націоналізм». Проте є кращий варіант – слово солідаризм. Це
усталений політологічний термін, про солідаризм написано багато
розумних книг. До того ж, воно має два
давні українські корені: «со» – спільний
(соратник,
сотворець),
«літ-лід»
(цілісний, литий, твердий, єдиний, гелл.
lithos – камінь). Звідси лат. solidus –
твердий, міцний, істинний, повний,
цілісний.
 Дідух – символ українського
Національного Солідаризму

ДО ДЕРЖАВИ НОВОГО
ЦИКЛУ
Особливістю нашого часу – епохи
Інтернету – стало спростування багатьох
масштабних містифікацій. А все тому, що
брехня може існувати тільки локально у
часі та просторі, натомість сучасні засоби
пошуку інформації дозволяють легко її
відслідковувати і негайно про це
повідомляти. Нинішній скандал відносно
«фашизму» та «антифашизму» – це
руйнування чергової ганебної містифікації, лускання ще однієї брехливої
бульки.
Як відомо, антиреклама – це також реклама. Проте в даному
випадку влада не просто розрекламувала фашизм, а й повернула йому
істинне значення.
– Чому так сталося?
Тому що Україна вступила у фазу формування національної
держави, і цей процес є історично неминучим. Відповідно, що б ця
влада не робила, результатом буде одне – просування України до
створення солідарної національної держави.
Місія нинішнього політичного режиму – остаточна дискредитація
пострадянського типу держави, злам її основних механізмів, мобілізація
світового українства і розчищення місця для української держави
нового циклу – Третього Гетьманату.
Хай Буде!

Šph opngpPmm“ `mŠht`xhglr: 100% onghŠhbr!
Активне просування владою теми «антифашизму» дало потужний
імпульс до прозріння української нації. Нарешті антифашизм став тим,
чим він і повинен бути – антитезою до енергійнішого і глибшого
розгортання Тези.
Функція антитези полягає в тому, щоб стимулювати
розгортання тези. Для цього антитеза здійснює приховану протидію,
оскільки через свою слабкість вона не спроможна до відкритого
протистояння. Тому обов’язковими атрибутами антитези є протидія і
прихованість (брехня). Саме тому глобальний ворог Творця має два
імені – «сатана» (з арамейської – противник) і «диявол» (з гелленської
– брехун). Розуміння цього феномену дозволяє сформулювати дві
практичні настанови:
 Якщо антитеза щось приховує, то це саме те, що тобі обов’язково
треба знати.
 Якщо антитеза протидіє якомусь процесу, що це саме те, що тобі
треба робити.
Слово «антифашизм» відверто вказує, що це антитеза, яка протидіє
тезі під назвою «фашизм». Відповідно, «антифашизм» 1) приховує сенс
фашизму і 2) блокує якусь пов’язану з ним дію.

1. НАМОРДНИК ДЛЯ НАЦІОНАЛІЗМУ
Почнемо з очевидного: організовані Партією регіонів мітинги проти
українського фашизму і націоналізму показали, що фашизм – це і є
націоналізм. Маніпуляція полягає в тому, що у слово «фашизм» вклали
образливий і застрашуючий сенс.

Антинаціоналісти-антифашисти (Україна, травень 2013).
Навішування на націоналістів ярлика фашистів викликане швидким
поширенням в Україні націоналізму, до якого українці – як україномовні,
так і російськомовні – ставляться дедалі прихильніше. Тож якщо раніше
для психічної атаки на людину використовували ярлик «націоналіст» – і
людина починала виправдовуватися, то тепер це вже не працює. Якщо
зараз українця назвати націоналістом, то він гордо скаже: «Так, я
націоналіст, і цим горджусь!»
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Тому в якості термінологічної зброї вирішили використали
крутіше слово – «фашист». Воно б’є по психіці пересічного українця,
який відразу ж знічується і починає виправдовуватися. Але тільки доти,
доки не дізнається про справжній сенс цього слова: фашизм – це
чинний націоналізм (Дмитро Донцов), це воля до перемоги,
відповідальність, прагнення до духовного переродження і творення
нової людини, до національного єднання понад партійними, становими
та регіональними інтересами (Євген Онацький)
Досі ярлик «фашизму» доволі успішно застосовувався в Україні
для блокування будь-яких проявів національної свідомості і суспільної
самоорганізації. Ще активніше цей «намордник на свідомість»
застосовується в Німеччині. Це гарно показано у фільмі «Хвиля» (Die
Welle, 2008): школярів назвали фашистами тільки за те, що вони всі
разом одягли білі сорочки і проявили взаємодопомогу.
Проте
застосування
слова
«фашист»
для
блокування
націоналістичного руху – це тільки вершина айсберга. Далі – цікавіше.

2. ДИСКРЕДИТАЦІЯ ГОЛОВНОГО ГЕОПОЛІТИЧНОГО
СОЮЗНИКА
Обов’язковим елементом антифашистської істерії є демонізація німецької
нації. А проте Німеччина – це наш давній геополітичний союзник.
З ініціативи Богдана Хмельницького козацька Україна
була в союзі з Бранденбургом (Східною Німеччиною). До цього
антипольського союзу (1656–1657) також входили Швеція, Семигород,
Молдавія та Валахія. Стратегічна мета союзу полягала у створенні
незалежної української держави – Великого князівства Руського – в
межах усієї етнографічної території України та Білорусі під владою
гетьмана. Для України це була велика нагода стати вільною. Проте
Богдана Хмельницького отруїли агенти Москви, а продовжувача його
справи Юрія Немирича убили промосковські козаки-зрадники26.
Друга цілком реальна нагода виникла у 1918 році за
гетьмана Павла Скоропадського. Стратегічним союзником
України знову була Німеччина. Німці підтримували Україну зброєю, а
українці підтримували німців продовольством. Союз було зірвано
місцевими соціалістами, які, за підтримки Москви, підняли повстання
проти гетьмана. «Якщо за дев’ять місяців Україна Скоропадського ні з
ким не воювала, а Радянська Росія фактично визнала Українську
Державу, то з приходом до влади Директорії змушена була вести війну
на кілька
фронтів»27. Світоглядна незрілість і організаційна
неспроможність соціалістичних «романтиків» призвела до громадянської
війни і геноциду, в якому Україна тільки внаслідок Голодомору втратила
близько 10 мільйонів.
Третя нагода виникла у 1941 році, коли союзником
України знову ж таки стала Німеччина. У планах націоналсоціалістичного Третього Рейху було формування союзної української
26

Юрій Немирич – лідер аріянства, полковник Богдана Хмельницького. –
http://sd.org.ua/node/21464.
27
Володимир Думанський. Гетьманова наука – http://sd.org.ua/node/22335.

держави, незалежність якої мала бути проголошена в Києві після
визволення від московської окупації всієї території України.
Цей союз було зірвано «революційною ОУН», яка в 1940
році відкололася від материнської Організації Українських Націоналістів.
Молоді «революціонери», які щойно повиходили з в’язниць завойованої і
розділеної Польщі, під проводом Степана Бандери і Ярослава Стецька
(головного ідеолога) хотіли «все і зразу». Тому, як тільки німці
визволили Львів, 30 червня 1941 року бандерівці на чолі з 29-річним
Ярославом Стецьком проголосили незалежність України і створили свій
уряд – Українське державне правління. Були проігноровані умовляння
професора Ганса Коха – представника Німецької Армії, теолога і
педагога, полковника Української Галицької Армії, що був запрошений
на проголошення і присутній на ньому.
Проголошення Акту викликало суперечливу реакцію серед
українських націоналістів. Засновник УПА – командувач Поліської Січі
Тарас Боровець різко негативно віднісся до цієї події, назвавши її
«оперетковим державним актом»: «Акт не був волевиявленням всього
українського народу через репрезентативно-парляментарні органи. Він
був наспіх проголошений кількома випадковими людьми. З таких причин
це не є жоден акт національно-державної політики, а самозванча
диверсія і явна отаманія» (Тарас Бульба-Боровець: Армія без держави. –
Вінніпег, 1981). Материнська ОУН, керована Андрієм Мельником, також
відмежувалася від цього Акту.
Поспішне проголошення незалежності було відвертим
порушенням союзницьких домовленостей, тому Гітлер звернувся з
ультимативною вимогою
відкликати «Акт відновлення Української
Держави». Бандерівці відкинули гітлерівський ультиматум. Німці це
сприйняли як зраду і підготовку до антинімецького повстання, тому вже
у липні 1941 гестапівці заарештували близько 300 членів бандерівської
ОУН. Бандеру, Стецька та інших чільних діячів бандерівського уряду
перевезли до Берліна і там протягом 2 місяців умовляли відкликати Акт,
що свідчило про велику зацікавленість Третього Рейху зберегти українонімецький союз.
14 серпня 1941 р. рейсхміністр у справах східних територій
Альфред Розенберг отримав від Степана Бандери офіційну відмову у
виконанні ультиматуму. Після цього Бандера, Стецько та інші керівники
Українського державного правління були відправлені «на перевиховання» до концентраційних таборів. Для інформації: Розенберг з
однодумцями виношував плани створення Великої України, до
якої входили б Кубань і навіть Тамбов28.
У вересні 1941 р. на І конференції ОУН(б) з огляду на
вищезазначені події було вирішено вважати Німеччину ворогом на рівні з
СРСР. Тобто бандерівці оголосили війну Німеччині. Союзницькі стосунки
були зруйновані, українські націоналісти почали війну на два фронти. У
травні 1942 року мельниківська ОУН також ухвалила рішення про
перехід до опору німецьким окупаційним військам.
28
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Велика нагода здобути незалежність знову була втрачена, українці
знову понесли багатомільйонні втрати. А якби цей союз спрацював,
то до кінця 1941 року Радянського Союзу вже б не існувало. Це
підтверджує думку, що розкол ОУН відбувся за сприяння агентури
Москви, яка розуміла смертельну загрозу від українсько-німецького
союзу.
Війна між українцями і німцями у Другій світовій війні нині
використовується пропагандою для ще більшої демонізації Третього
Рейху, в додачу до багаторазово спростованих вигадок про інфернальну
«фашистську» лють і якусь зовсім ірраціональну несамовитість. Для
того, щоб переконатися у брехливості цих звинувачень, досить
порівняти між собою нацизм і більшовизм29.
На тлі сталіністів гітлерівці виглядають помірковано і
навіть шляхетно, що, до речі, непогано показано у радянському
кінофільмі «17 миттєвостей весни» (1973).

3. БЛОКУВАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ
Людина є соціальною істотою, тому її успішний розвиток може
відбуватися тільки у середовищі свого рідного етносу. Відповідно,
націоналізм є потужним чинником людської еволюції. Завданням
активного націоналізму є очищення нації від пороків, нездорових звичок,
збочень, негативних емоцій, соціального паразитизму.
Справжні націоналісти завжди виступають за здоровий спосіб
життя, масову фізичну культуру, підтримку материнства і дитинства,
чистоту навколишнього середовища, бережливе ставлення до природи і
природних ресурсів.
Чим здоровішою і чистішою стає нація та її
життєвий простір, тим кращі умови для гармонійного розвитку людської
особистості.
Особливістю динамічного націоналізму (тобто фашизму)
є спрямованість на духовне, психічне і фізичне оновлення
людини. Відповідно, блокування націоналізму чинить опір еволюції
людського роду.
Тому глибинним надзавданням антифашизму
є протидія
еволюційним задумам Творця Всесвіту. В європейській традиції
противник Творця позначається терміном «сатана». Тому антифашизм –
це не що інше як прихований сатанізм.

ПОДЯКИ АВТОРАМ І ВИКОНАВЦЯМ
Усі ці три аспекти антифашизму відкрилися завдяки пропагандистській
кампанії, проведеній Партією регіонів у травні 2013 року. Фактично,
влада відкрила нам очі на те, які цікаві речі приховує антифашизм, і що
далі робити українцям.
Тому щира подяка політтехнологам, що
придумали це дійство, і виконавцям, які його геніально реалізували.
Окрема подяка Вадіку Тітушку за виконання ролі характерного
антигероя: скоріше всього, від зовсім не гопник, а нормальний
український хлопець, можливо навіть з потенціалом справжнього
націоналіста. Всім спасибі!
29
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ДИНАМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ
Завдяки антифашистам стало зрозуміло, що фашизм – це динамічний,
творчий, ідеалістичний націоналізм, а фашисти – це націоналістична
еліта. Тож якщо сьогодні свідомого українця називають фашистом, то
краще погоджуватися і сприймати це як визнання заслуг або, принаймні,
як аванс за майбутні звершення. Ідеалом динамічного націоналізму є
перетворення нації на гармонійний етносоціальний організм з
досконалою державною організацією.

ПОШУК СПРАВЖНІХ СОЮЗНИКІВ
Географічний детермінізм ще ніхто не скасовував. Німеччина, Швеція,
Білорусь, Литва були і залишаються природними геополітичними
союзниками України – незалежно від того, які режими там сьогодні
панують. З цими націями необхідно налагоджувати народну дипломатію,
а також долучати нових союзників.
Теза головного бандерівського ідеолога Ярослава Стецька про
опору виключно на власні сили з самого початку була глибоко
помилковою: у реальній воєнній кампанії перемагає той, хто знаходить
кращих союзників30. Цікаво, що «Всеукраїнське об'єднання "Свобода"
вважає Ярослава Стецька натхненником своєї ідеологічної ідентичності...
"У боротьбі за свободу опертя можливе лише на власні сили", – писав
Стецько, оцінюючи політиканів, що шукали виходу для України у
плазуванні перед закордонними центрами сили... Сьогодні ми
продовжуємо його Справу» – повідомляє у своєму блозі Олег Тягнибок31.
Проте помилки треба виправляти, інакше щораз будемо наступати на ті
ж часі граблі.
Керівники «Свободи» також люблять заявляти, що їхній
націоналізм – це не фашизм. Це справді так, адже метафізичної
надбудови, властивої фашизму, у них поки що не помічено.

ФІЛОСОФІЯ ДИНАМІЗМУ
Для того, щоб скласти чітко працюючий механізм, його деталі треба
очистити від бруду і залишків упаковочного матеріалу. Те ж саме з
нацією: формування гармонійної нації потребує гармонійних людей. Чим
чистішими, здоровішими і реалізованішими є люди, тим сильніше вони
притягуються один до одного у прагненні злитися у єдиний
етносоціальний організм.
Прагнення до такого злиття є потенційно присутнім у
кожній людині, це фундамент людської природи. Чим ближче до
такого злиття, тим більшу радість і впевненість відчуває спільнота.
Прикладом «екстазу єднання» є відчуття на Майдані Незалежності у
листопаді 2004 року. Подібні відчуття у 30-х роках переживали німці
Третього Рейху.
Прагнення людської природи до злиття в гармонійну
систему є основою філософії динамізму, заснованої Ісусом
Хрестом. Згідно з нею, божественне і земне в людині прагнуть злитися
30
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в цілісну боголюдську істоту. Чим ближче вони один до одного, тим
сильніший цей взаємний «рух дружби». Врешті-решт виникає момент їх
повного об’єднання («ре-лига» – відновлення зв’язку), після чого жодна
сила вже неспроможна їх роз’єднати32.
Оскільки нація – це «велика людина», то тут діють подібні
закони згідно з принципом «що нагорі – те внизу». Для людей одного
етносу властивий дедалі зростаючий «рух дружби», який завершується
преображенням нації – злиттям її членів у гармонійний і щасливий
колективний
організм.
Якщо
індивідуальне
преображення
(метаморфоза), згідно з філософією динамізму, перетворює особистість
на реалізовану щасливу боголюдину, то колективне преображення
перетворює націю на колективну боголюдську істоту – «велику
боголюдину».
У залежності від наближення до цього ідеалу розрізняємо три
рівні еволюції народного організму:
Початковий етап: Етнос – неструктурована, аморфна етнічна
спільнота, об’єднана спільним богом-егрегором. Це сучасна Республіка
Україна.
Проміжний етап: Нація – структурований, державно організований етнос. Таку майбутню національну державу ми називаємо
Гетьманат Україна (Третій Гетьманат).
Завершальний етап: Солідарна нація – реалізована нація,
нація-громада, нація-церква, сонячна, арійська нація. Назва держави –
Брахманат Вишня Борія.
Якщо
творення
національної
держави
–
це
мета
націоналістичного руху, то творення арійської нації – це мета
національного солідаризму (фашизму).

ТРИ КРОКИ НАЦІОНАЛЬНОГО СОЛІДАРИЗМУ (НС)
Для досягнення стану сонячної нації треба виконати немало роботи, але
це в основному «невидима» внутрішня робота, спрямована на
персональне вдосконалення.
Найважче з самого початку, найбільшого зусилля потребує
перший крок. Зате чим далі, тим легше і цікавіше – у повній згоді з
філософією динамізму.
Рух до реалізованої, арійської нації можна умовно звести до
трьох кроків:
1. Очищення: відмова людини від шкідливих звичок, брехні,
нездорової їжі, зомбуючих ЗМІ, зменшення залежності від нинішньої
паразитичної антисистеми. Людину, яка твердо стала на цей шлях,
називаємо пробудженою.
2. Арієзація: наповнення себе світлом за допомогою фізичних,
психічних і духовних практик, підняття у Простір волі (Царство боже).
Людину, яка твердо стала на цей шлях, називаємо арієм (сонячним).
3. Метаморфоза: об’єднаня аріїв, формування ними преображеної нації та її надійне закріплення у Просторі волі.
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Кожні два послідовні кроки тісно пов’язані між собою: арієзація сприяє
очищенню, а формування спільноти світлих людей прискорює
персональну арієзацію. Все починається з внутрішнього зусилля,
натомість зовнішня реалізація – це його неминучий результат.
Як не дивно, але після того, як здійснено перший і другий крок,
третій крок здійснюється невимушено, граючись, майже без зусиль, бо
він реалізується у просторі позитивних подій – Просторі волі.
Тож шукаймо найперше Царства божого і правди його, а все
інше нам додасться. Хай Буде!

lPt opn cnmPmm“ uphqŠh“m
Хрестиянство починало своє поширення з елітних середовищ, адже питання духовного розвитку і морального вдосконалення цікавлять передусім еліту. Це видно уже з Євангелія, де розповідається про шляхетних,
багатих і впливових чоловіків та жінок, які підтримували рух за Царство
боже своїми ресурсами – «помагали зо своїх маєтків» (Лука 8.3).
Після виходу за межі Галілеї хрестиянство підтримувалося елітою
римської імперії. Відомо, що римські імператори Олександр Север (222235) і Пилип Аравітянин (244-249) прихильно ставилися до хрестиянства, навіть залишилися перекази, що вони були хрестиянами.
Очевидно, що йдеться саме про аріохрестиянство, яке не нав’язувало
нікому своїх поглядів і ставилося з повагою до будь-яких вірувань. Його
головним мотивом була проповідь духовного подвигу для підняття у
простір Царства божого, тому всі, хто цього прагнув, ставали між собою
духовно близькими – братами і сестрами.

ХАРАКТЕР ПЕРВИННОГО ХРЕСТИЯНСТВА
Первинне хрестиянство не давало дрібних вказівок щодо праведного
життя: «Воно вимагало загального вдосконалення, духовного піднесення
на такий рівень, з якого всі житейські умовності виглядали
дрібницями..., напруження всіх душевних сил і здібностей з єдиною
метою: дати розгорітися в яскраве полум’я тій іскрі Божественного
Світла, яка закладено в кожну свідомість.
Кожен мав сам вирішувати, в чому полягає його покликання і в
чому має виразитися його готовність служити вищим ідеалам.
Хрестиянство не відривало своїх послідовників від їх буденного життя,
допускаючи і військову службу, і багатство, і рабство, допускало також
подружжя між хрестиянами і язичниками, допускало для хрестиянина
мати рабів-хрестиян. Все це вважалося дрібними житейськими
умовностями для людей, які жили в пориві релігійного ентузіазму.
Хрестиянство було вільним духовним союзом людей різних
соціальних станів, об’єднаних між собою братерською любов’ю і
спільним релігійним захопленням, що збиралися по можливості часто для
радісного братського спілкування навколо символічної Чаші. На ці
“вечори любові” сходилися пани і раби, владоможці і солдати, юні
дівчата і заможні члени громади, що надавали їй матеріальну підтримку.
Іншого характеру хрестиянська громада не мала протягом двох і більше
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століть, і ніякої регулярної організації вона не знала, окрім внутрішнього
порядку богослужіння.
Ця вільна проповідь духовного ентузіазму виявилася “перемогою,
що підкорила світ”. Саме тому, що хрестиянство не знало жорстких
організованих форм і строгих настанов, воно змогло розлитися
по світу нестримною хвилею і уникло небезпеки розмінятися на
дрібне сектантство.
Не надія на загробне життя забезпечила успіх хрестиянській
проповіді. Хрестиянство підкорило світ віщим словом: Царство боже
всередині вас. То було вчення про радощі життя, осяяного
Божественним світлом, про щастя Божественного споглядання,
доступного вже тут, в цьому світі, в кожній свідомості»33.

ХРЕСТИЯНСТВО – РЕЛІГІЯ ЕЛІТИ
Аріохрестиянство не конфліктувало з владою, оскільки не було підстав
для конфліктів. Самі ж хрестияни, перебуваючи у світлому стані духу,
автоматично перебували у позитивному просторі подій. Тобто
неприємності з ними траплялися значно рідше, чим у інших. Врешті,
люди саме тому й прагнули до Царства божого (Простору волі), бо в
ньому досягали вищої якості життя: міцного здоров’я, позитивних подій,
гармонійного оточення, свободи творчості.
У самій владі було багато прихильників хрестиянства, подібно до
того, як у будь-якій владі завжди є прихильники здорового способу
життя і передового мислення. Належність до аріохрестиянства була
ознакою елітарності. Ця спрямованість на шляхетних людей
зафіксована в самій Добрій Новині: «Як зайдете в яке місто чи село,
спитайте, хто в ньому достойний, і там пробувайте, поки вийдете»
(Матвій 10.11).
«Слід пам’ятати, що верхи державної влади нерідко були
зачаровані хрестиянськими ідеями і перебували під їхнім впливом.
Імператорська сім’я Флавіїв без сумніву мала серед своїх членів
хрестиян. Син Марка Аврелія Коммод (180–192) був під сильним
впливом своєї фаворитки Марції, хрестиянки. При Септимії Севері
(193–211) римський двір був просто переповнений хрестиянами.
Його син Каракалла був з дитинства оточений хрестиянськими
впливами, його молочною мамою була хрестиянка. У самого
імператора Діоклетіана, якого представляють як найбільшого
ворога хрестиянства з тих, хто був на престолі, хрестиянкою
була дружина Пріска і дочка Валерія.
Подібні приклади красномовно свідчать, що саме у вищих шарах
суспільства хрестиянство часто знаходило підтримку і явну прихильність.
Всупереч поширеній думці, начебто хрестиянство було релігією
народних мас і мало характер демократичного руху, вдумливе вивчення
історичних даних вселяє непохитне переконання в тому, що гоніння на
хрестиян відбувалися не під тиском згори, а, навпаки, внаслідок
ненависті до хрестиянства нижчих шарів суспільства, і що
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переслідування розпочиналися переважно з причини відкритої вимоги
натовпу»34.
Як це відбувалося з натовпом, ми вже знаємо з Євангелія: «Пилат
шукав, як би Його відпустити. Та іудеї кричали: Як відпустиш його,
не будеш другом кесаря! ... Розіпни його! Пилат каже їм: Царя вашого
розіп’яти? Первосвященики відповіли: Нема у нас царя, крім кесаря! І
крик їхній переміг» (166).
Репресії – це негативні події. Вони можуть відбуватися тільки у
просторах страждань і боротьби. Це ті простори, де розгорталося
іудохристиянство, яке залучало до свого середовища передусім рабів,
міську чернь, соціальні низи. Саме з цими «групами ризику» пов’язано
найбільше проблем і конфліктів, тут завжди найбільше незадоволених
життям, образ і ненависті. Тут найбільше бунтів і насильства, в тому
числі з боку держави, яка зобов’язана реагувати на порушення
громадського порядку.
Маніпуляція ворожої пропаганди полягає в тому, що репресії
держави
проти
порушників
порядку
були
представлені
як
цілеспрямовані репресії саме проти іудохристиян. Для більшої
переконливості виготовлялися відверті фальшивки: робили вставки в
рукописи під час переписування, створювалися нові «документи»,
знаходилися «свідчення очевидців» – в принципі, все те ж саме, що
сьогодні називається «брудними технологіями» і «чорним піаром».
Ми вже знайомі з тим, як Ісуса Хреста представили «цапом
відбувайлом» і нещасною одинокою жертвою організованих і рішучих
іудеїв. І це при тому, що Ісус ніколи не був потерпілим від чужої волі, Він
завжди робив те, що вважав за потрібне, перебував у просторі Царства
божого і завжди перемагав.
Те ж саме стосується й апостолів. Згідно з іудохристиянською
пропагандою, вони були закатовані, причому в садистський спосіб, з
детальними, можна сказати, любовними описами подробиць. Цікаво,
звідки взяті ці відомості? «Поминання Церквою Апостолів та їхньої
діяльності повністю основане на даних так званих апокрифічних
“Діянь”; християнська іконографія звідти ж запозичила зображення і
характерні риси Апостолів»35.

АПОКРИФИ – ІУДОХРИСТИЯНСЬКА «ЖОВТА ПРЕСА»
Що таке апокрифи? Це не визнані, здебільшого заборонені Церквою
іудохристиянські писання на релігійні теми, нашпиговані всілякими
чудесами і казковою фантастикою. Взяти хоча б апокрифічну «Книгу
про народження блаженнійшої Марії і дитинство Спасителя», де
розповідається про те, як по дорозі до Єгипту святу родину охороняли леви і леопарди, як маленькому Ісусу поклонилася велика
зграя жахливих драконів, або як на Його слово нахилася пальма,
даруючи свої плоди тощо36.
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Николаев Юрий. В поисках божества. – К.: София, 1995. – С.102.
Николаев Юрий. В поисках божества. – К.: София, 1995. – С. 68.
Новозаветные апокрифы. — СПб.: Амфора, 2001. — 423 с.
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З погляду сучасних реалій, апокрифи – це щось подібне на
нинішню «бульварщину», яка передусім прагне до сенсаційності
і мало переймається правдивістю чи просто здоровим глуздом.
До частини апокрифів Церква ставилась байдуже, як до дитячої
писанини. Якщо ж просувалися руйнівні ідеї, то ця література
заборонялася. Такою була «Історія Якова про народження Марії»,
інша її назва — «Книга Якова». Проти неї різко виступив святий Ієронім
(342–420), а у 5 ст. її було включено до списку заборонених. На Русь
«Яковлева повість» прийшла в 12 ст. (разом з іудохристиянством), а у
14 ст. цей апокриф уже зустрічається в списках заборонених книг. Саме
з цієї забороненої Церквою книги були взяті фантазії про належність
Марії до Давидового роду, її введення в Єрусалимський храм, навчання в
цьому храмі, деталі знайомства з Йосипом і багато іншого безглуздя.
Руйнівний вплив «Книги Якова» полягав у тому, що вона під
виглядом возвеличення гідності Ісуса і Богородиці несла цілий пакет
брехні: що батьки Марії були багатими правовірними іудеями, що у
трирічному віці її віддали на виховання до Єрусалимського храму, що
Йосип познайомився з Марією у старечому віці, що заручини Йосипа і
Марії відбулися в цьому ж храмі, що Марія була правовірною іудейкою і
багато іншого з численними казково-фантастичними деталями. Звісно,
що все це прямо або дотично суперечило канонічним євангеліям, а
також історичним реаліям і навіть іудейським звичаям: автор книги
погано в них орієнтувався, можливо тому, що книга писалася вже через
століття після руйнування Єрусалима. В силу перерахованих обставин
«Книга Якова» була занесена Церквою до списку шкідливих книг. І тим
не менше на основі цієї забороненої книги було засноване свято
введення у храм Пресвятої Діви Марії. Очевидно, що це відбулося
внаслідок настирливості іудохристиянського лоббі, про що говорить і сам
зміст згаданого апокрифу.
Подібним чином у церковну традицію були імплантовані
вигадки про те, що апостоли були по-садистськи замучені. А якщо
таку аферу вдалося провернути з апостолами, то що вже церемонитися з
іншими аріохрестиянськими святими: тут хвороблива фантазія дітей
диявола просто смакувала сцени витончених тортур, начебто вчинених
проти дітей божих.

ВИГАДКА ПРО СВІТИЛЬНИКИ НЕРОНА
Наприклад, імператора Нерона звинуватили в тому, що він начебто
робив з хрестиян факели і спалював їх, у такий спосіб освітлюючи свої
сади з настанням темряви. Ця вигадка поширювалася на основі
фальшивої вставки в рукописну копію історичної праці «Аннали» (поч. 2
ст.) Корнелія Таціта – авторитетного римського історика.
Вставку знайшли в єдиному примірнику в рукописі 11 ст., що
вийшов з абатства Монтекассіно (120 км південніше Рима). На
фальсифікацію вказує хоча б те, що Пилата у ній названо прокуратором
(відповідальним чиновником за надходження податків в державну
скарбницю), хоча насправді він був префектом (керуючим регіону,

намісником)37. Таціт добре знав роботу державної машини і
користувався державними документами, зокрема протоколами сенату,
тому не міг переплутати «прокуратора» і «префекта».
Вставка була зроблена з метою дискредитації імператора Нерона і
представлення його божевільним маніяком. Це абсолютно не відповідає
історичним реаліям. Далі: судячи зі змісту вставки, у ній йдеться про
іудохристиян, адже говориться про «злісний забобон», який дійшов до
Рима з Іудеї, а самих його носіїв звинувачували «в ненависті до
людського роду». Так могли сказати про іудеїв або іудохристиян.
Очевидно, що це не стосується аріохрестиянства, яке, до того ж,
походить з Галілеї.
Проте згадана вставка покладена в основу сучасної історіографії і
масової пропаганди, яка твердить про жорстокі переслідувань хрестиян
від Нерона до Костянтина Великого. Сама ж вигадка про виготовлення
факелів з живих людей для нічних світильників нагадує масово
розтиражовані (пізніше спростовані) фантазії про те, що під час другої
світової війни з євреїв виготовляли мило38. За два тисячоліття методи
обману майже не змінилися.

ХТО ПИСАВ ДОНОСИ?
Історики стверджують, що вигадки про цілеспрямовані державні репресії
проти християнства і хрестиянства не мають під собою жодних
документальних і логічних підстав. «Ті вчені, що бажали бачити в
гоніннях прояв принципової ворожості римської урядової влади щодо
християн, марно шукали в римських законах відповідної постанови: її
ніколи не було»39.
А що було? Була озлобленість міської черні, що її постійно
підбурювали діти диявола, нахабні вигадки і доноси, на які
римські чиновники змушені були реагувати. «Проти християн
щоденно виступали добровільні обвинувачувачі, за заявами яких
доводилось починати жорсткий процес, часто всупереч бажанню
представників влади... Ненависть черні до християн доходила до такого
шаленства, що представникам влади нерідко доводилось заступатися за
звинувачуваних і захищати їх від оскаженілого натовпу. Один з
проконсулів Африки відкрито заявляв, що його вже нудить від доносів
на хрестиян, інший сам повідомляв обвинуваченим таку формулу
відповіді, якою суддя міг задовольнитися для припинення справи»40.
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Иисус Христос в документах истории // Составление, статья и комментарии
Б. Г. Деревенского. — СПб.: Алетейя, 1999. — С. 149–152.
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Про мило і абажури з єврейської шкіри розповідали євреї-«очевидці». На
Нюрнберзькому процесі навіть були представлені бруски цього мила. Проте у
1980-х роках ця містифікація була спростована самими ж єврейськими
істориками як груба пропагандистська брехня. Серед інших, «в 1990 р.
ізраїльський "експерт з голокосту" Шмуль Краківський повідомив, що мило з
євреїв є вигадкою, і з винятковою нахабністю тут же додав, що цю казку
склали німці, щоб заподіяти євреям душевні страждання» –
http://uk.wikipedia.org/Міф про голокост.
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Николаев Юрий. В поисках божества. – К.: София, 1995. – С. 103.
40
Там же, с. 102.
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Проблеми з римською владою, а також усіма іншими
владами, передусім були в іудеїв – через відому специфіку їхньої
релігії, яка неіудеїв прирівнює до тварин: «Їхня плоть – плоть
ослина, а їхня похіть – похіть жеребця» – заявив свого часу «батько
іудаїзму» Ієзекиїл (23.20).

У ЧОМУ ПОЛЯГАЛИ «ГОНІННЯ»
Згідно з пропагандою, найжорстокішими вважаються гоніння за імператора (284–305) Діоклетіана. Проте розгляд документів показує, що
гоніння стосувалися іудохристиян, які відмовлялися від громадських
обов’язків і від служби в армії, а також виражали неповагу до держави
та її символів. За це завжди карали в усі часи і в усіх країнах. Просто
коли карали язичників, то це вважалося нормальним, але як тільки
винуватець виявлявся іудохристиянином, то це вже називалось
«релігійними гоніннями» і, в сучасних термінах, «антисемітизмом».
Повний текст статті «Міф про гоніння християн» читайте на
сайті «Народний Оглядач» – http://ar25.org/node/21125.
Тут
виникає
запитання:
навіщо
фальсифікаторам
було
перебільшувати масштаби репресій і звинувачувати римську владу в
садистичній жорстокості проти іудохристиян і аріохрестиян?
По-перше, в такий спосіб іудохристиянство прагнуло підняти свій
авторитет, адже, згідно з його логікою, чим більше трупів, тим більше
святості. Нагадаємо, що в цій релігії спасіння відбувається через
страждання, а мучеництво вважається чеснотою.
По-друге, це давало підстави вимагати компенсацій, подаянь і
пільг, мовляв, ви нас раніше переслідували, тепер платіть. Такий підхід
можна охарактеризувати як агресивне жебрацтво.
По-третє, більшість переслідувань здійснювалося за доносами
іудеїв, тому останнім було вигідно перекласти вину на римську владу.
Подібним чином святого Понтія Пилата звинуватили у розп’ятті Ісуса, а
потім позбавили його статусу святого.
Наведений вище огляд «репресій» римської влади на
релігійному ґрунті схиляє до таких висновків:
1. Масштаби репресій перебільшені в сотні разів, цілеспрямованої
державної політики гоніння християн чи хрестиян не існувало.
2. До релігійних репресій хибно віднесена реакція уряду на доноси
і антидержавні виступи, зокрема, відмова від військової повинності,
неповага до атрибутів держави, міжцерковні розбірки.
3. Репресії в основному стосувалися іудеїв та іудохристиян.
4. Римська еліта симпатизувала аріохрестиянству, тому репресії
щодо аріохрестиян мали випадковий характер і здійснювалися тільки з
причини злісних доносів.
5. Головним генератором доносів були правовірні іудеї з причини
гострого несприйняття як іудохристиянства (колишньої іудейської
секти), так і аріохрестиянства.
6. Об’єктивне дослідження теми репресій можливе за умови
визнання взаємодії чотирьох головних чинників: традиційної римської
релігії, аріохрестиянства, іудохрестиянства та іудаїзму.

fhbe qknbn: lnkhŠb` g` rjp`Їmr
Щомісяця 6-го і 25-го числа з шостої ранку за Київським часом
прихильники Живого Слова всього світу проводять одночасне читання
10-ї універсальної форми Живого Слова через інформосоти. Брахмани в
цей час читають Матрицю Сонця – універсальну форму №11,
побудовану на енергосотах. Початківці читають свої поточні форми
Живого Слова.
Мета цієї спільної дії – включення в егрегор України та
його посилення, а також оздоровчий енергетичний обмін. Точно
встановлено, що колективне читання Живого Слова дає відчутно
сильніші результати в порівнянні з індивідуальним читанням.
Практичне застосування спільної Молитви за Україну дало
несподівані результати для тих, хто її застосовував. Згідно з накопиченим досвідом, вона притягує до людини матеріальні ресурси і
посилює її біологічну життєспроможність. Це виражається в
відчутному поліпшенні матеріального стану і активізації 1-го та 2-го
енергетичного центрів (дві нижні чакри).
Автор технології Олександр Філатович також прослідкував дію
Живого Слова під час попередніх колективних читань і засвідчив суттєву
вищу ефективність його впливу на учасників. Відтоді практику
колективного читання здійснюємо щомісяця 6-го і 25-го числа.
Форми 10 і 11 діють тоді, коли людина, що їх читає, перебуває в
стані чистоти. Тому перед їх застосуванням потрібно пройти
базовий курс оновлення універсальними формами 1-4. Бажаючі
долучитися до колективного читання, які ще не завершили базовий
курс, можуть у цей час – з 6-ї години ранку – читати будь-яку наявну в
них форму Живого Слова.
Нагадаємо, що 6 – це число перетворення, актуальності («тут і
тепер») і бізнесового успіху. Це також число Велеса – бога-егрегора
святості, мудрості, чесності, мистецтв, зцілення і багатства.
Шоста ранку – це стандартний початок арійської доби. Це
найсильніший час для планування поточного дня і стратегічного
програмування майбутнього.
Числом Велеса також є 25 – це число боголюдини (число Ісуса
Хреста). Відповідно, 25 – це також число технології оновлення,
омолодження і оздоровлення «Живе Слово».
Під час колективної молитви брахмани читають Матрицю Сонця –
універсальну форму Живого Слова №11, побудовану на енергосотах.
Якщо інформосоти орієнтовані на матеріалізацію подій (створення
зародків), то призначення енергосот – РЕАЛІЗАЦІЯ інформаційно
сформованих подій (визрівання плодів).
Цікаво слідкувати за результатами такого колективного читання.
Обговорення здійснюються в мережі Фейсбук на сторінці спільноти Живе
Слово і на форумі «Народного Оглядача».
Якщо ви бажаєте долучитися до сили Живого Слова –
пишіть на sensar@meta.ua, телефонуйте (096) 451-55-15.
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Ці видання «Народного Оглядача» мають бути в кожній українській хаті:

ВИПУСК 12 – 2012. ЕТНОГЕНЕЗ-IV
■ 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

ВИПУСК 13 – 2012. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ-22
■ 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!

ВИПУСК 14 – 2013. КОЛИ РАДІЄ ВСЕСВІТ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Що таке хула проти Святого Духа
Антирелігія Єзекиїла
Лівий шлях – практика антирелігії
Спецоперація арійських брахманів
Арійський ритуал єдності
Гра в піддавки. Хуцпа Іуди
Поховання. Земний батько Ісуса
Остання хуцпа голого короля
Жертвоприношення
Причастя
Антипричастя
Чи треба давати милостиню

Як їх купити або замовити поштою? Читаємо на першій сторінці.

