
Держава і закони
(ЦІНИ НЕ СКЛАДЕШ ПЕРЕЙДЕНОМУ САМОСТІЙНО)

§1. ВСТУП
I. Щоб  розглянути  із  загальних  позицій  проблему  “Як  маємо  розбудовувати

державу?” треба мати відповідь на питання “Для чого людина є на Землі?”

Відповідь може дати знання світобудови Всесвіту. Груба схема світобудови  наведена у роз-
ділі ВСЕСВІТ з якої випливає висновок:

Практика всієї історії людства це підтверджує.

II. Якщо є  відповідь  на  головне питання,  то  наступним  кроком має  бути  пізна́ння і
осмислення законів, що встановлюють граничні кордони життя та вчинків
людини, її відносин з іншими.

Ці закони – це фундамент. Про що для нас, людей, цей фундамент говорить? По-перше, ми не
знаємо, бо неможливо нам знати, що потрібно кожній окремій душі відпрацювати на Землі. А
по-друге,  нам зрозуміло – ми маємо сприяти цьому процесу.  Головними інструментами в
організації такого сприяння є сім’я та держава. В цьому есе головну увагу приділено державі
як спільному знаменнику суспільства.

У нас є два можливі напрямки життєдіяльності держави. Перший напрямок – держава робить
з  громадян  біороботів,  як  це  було  починаючи  з  революції  сімнадцятого  року  і  досі  є  в
Російській  імперії  (більше  ста  років!);  як  це  було  в  нацистській  Германії,  в  маоцзедуні-
вському Китаї та час від часу в багатьох інших державах.

Це найбільш примітивний, а тому найбільш легкий і спокусливий шлях організації соціуму.
Та такий державний устрій не надає людині можливостей розвитку,  а значить не створює
умов для розвитку душ. Зрозуміло, що тоталітарний (унітарний) державний устрій не від-
повідає Божественним вимогам, а тому такі держави не мають потенції прогресу – рано чи
пізно цей тип влади гине.

Історія довела вірність цієї тези: щоб там не було, але людство розвивається. І локомотивом
розвитку є держави в яких створено найкращі для свого часу умови прогресивної еволюції
людини. Завжди поштовхом для цього була принесена Вчителями етика в поєднанні з набу-
тим практичним досвідом.

Що є сьогодні найбільш характерною ознакою розвинених держав? 

1. В цих державах найбільш справедливі закони збереження прав та свобод персони.

2. В цих державах  суспільство прикладає всіх зусиль для того щоб ці закони працювали
в повній мірі і були збалансовані.

3. В цих державах не персональна інформація є найбільш відкритою.

4. В цих державах церква (будь-яка релігійна організація) відокремлена від держави.
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Людина на Землі існує для розвитку душі та виправлення її вад.



На Землі присутнє розмаїття соціальних і культурних особливостей, розмаїття історичного
надбання,  розмаїття  релігійних вірувань і  традицій.  Але захищена державою  свобода роз-
витку людини має  бути  спільним знаменником.  Тип влади який спотворює розвиток  душ
насильним вихованням біороботів замість людей з гідністю та свободою, що охороняються
державними інститутами, такий тип влади не має права на існування. Прикладом консервації
в часі є соціуми в яких жінки вражені в правах порівняно з чоловіками. Іншого типу прикла-
дом є тоталітарні держави. Всі ці соціуми, без винятку, або вже знаходяться на узбіччі, або
регресують до узбіччя цивілізації.

Чим має бути наповнено фундамент законів, що встановлюють граничні кордони життя та
вчинків людини, її відносин з іншими таким чином, щоб була захищена державою  свобода
розвитку людини? Що має бути спільним знаменником? Що ми знаємо про це? Наші знання
та аналіз історії людства дають нам однозначну відповідь:

Це є головна правда про етику, що принесена людям Вчителями. Тому вона має бути опорою
при розбудові держави. Це є істинний шлях.

Низький уклін Вчителям. Вони могли і не втілюватися на Землі, де, м’яко кажучи, не дуже со-
лодко прожити відміряний час. Хто з нас, людей, на собі не знає про це? Вчителі могли за-
йматися творчою роботою і на Небі. Та треба було принести Вчення, треба було допомогти
людям.  Тому  сказано  про  Іісуса  Христа,  якого  розіп’яли:  “Він  узяв  наші  недуги  і  поніс
хвороби” (від Матфея, 8, 17).

III. Знання відповідей на питання в пунктах I і II дозволяє зробити  узгоджений вибір
етичної системи відліку.

Така етична система не буде конфліктувати з висновками першого і другого пунктів. А тому
вона дозволить об’єктивно давати оцінку вчинку або наміру будь то держави,  організації,
спільноти чи окремої персони. І на ній можна будувати конституцію і,  відповідно, закони
держави.

Вибір базової  та її  наповнення до фінальної  етичної  системи при розбудові  держави – це
найбільш складне питання. Чи є на нього відповідь, беручи до уваги, що на землі існують рі-
зні релігії та традиції, різна культура та різний соціальний рівень? Те, що в одному соціумі
традиційно вважається істиною, в другому сприймається як  анахронізм. І добре, коли це по-
блажливе, а не агресивне сприйняття.

В  деяких  арабських  племенах  за  часів  язичництва  багатьох  дівчаток  при  народженні
закопували живими в землю, щоб позбутися зайвого клопоту. Так було до Великого пророка
Мухаммада (мир йому і благословення Аллаха) (570-632 рр.). Він зупинив цю нелюдяність.
Він приніс людям Іслам. Цей приклад яскраво демонструє як етика могла кардинально зміню-
ватись у часі генеруючи прогресивну еволюцію соціумів.

В якості прикладів фундаментальних етичних систем можна назвати етику буддизму, етику
християнства, етику мусульманства, якщо було збережено фундамент принесеної Вчителями
етики.  Можна додати  більш географічно  локалізовані  етики  зороастризму,  конфуціанства,
індуїзму1 та інші.

1 Дискримінаційний розподіл на касти в індуїзмі не має відношення до етики віровчення. Це примітивне 
побутове уявлення сформувалося в давні часи через спостереження навколо себе людей з різним ступенем 
розвитку і не розумінням природи явища.
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Спільним знаменником має бути етика, що принесена людям Вчителями, бо є 
наслідком законів, що закладені Всесвітнім Розумом в Світобудову.



Названі етики базуються на розділенні ДОБРА і ЗЛА – це корінь, це джерело, це фундамент
Божої етики, а тому це критерій істини, також. Ці етики збагачують і доповнюють одна одне
в суспільствах з різними традиціями і світоглядом. З цими етиками від Бога весь час була без-
перервна боротьба бездушних. Їх інстинкти до здобуття влади і наживи часто перемагали.
Особливо це демонструють загарбницькі війни, тероризм і лихварство.

Нелюдяність, а тому гріховність лихварства підкреслювалась етикою в усі часи і в усі часи
лихварство виживало. Відомим прикладом можна назвати лихварство іудеїв по відношенню
до не іудеїв. Це зло, як ми знаємо, виклика́ло віддачу також у вигляді зла, а саме провокувало
спонтанні, або підготовлені зацікавленими колами погроми, коли страждали і гинули невинні
євреї.

Геніально виписаний образ Гобсека у однойменній повісті Оноре де Бальзака змушує Читача
співчувати героям роману, що потерпають від зла яке несе лихварство і цинізм суспільства.
Інший всесвітньо відомий геній,  Федір Достоєвський, в романі “Злочин і кара”,  буквально
вивернув навиворіт зло, щоб всі бачили сатанізм, нелюдяність лихварства, влади грошей та
соціальної нерівності.

Лихварство – це одне з нещасть яке нав’язали людям ті, хто не має душі, а має замість душі
програму, тобто бездушні.2 Ще їх називають “чужими” або гомункулусами. А в Новому Завіті
Вчитель Іісус Христос назвав їх куколем. В давній Юдеї для персон верхнього прошарку, які
не вірили в існування душі, була назва – садукеї. Ця назва актуальна і сьогодні для бездушних
вищої ієрархії3.

IV. Що складає головну загрозу розбудові прогресивної держави?

2 MORAL INSANITY – (нравственное помешательство) психическая болезнь, при которой моральныя 
представления теряютъ свою силу и перестаютъ быть мотивомъ поведения. При нравственномъ 
помешательстве человекъ становится безразличнымъ къ добру и злу, не утрачивая, однако, способности 
теоретическаго, формальнаго между ними различения. НЕИЗЛЕЧИМО». (Выделено автором. 
Энциклопедический словарь Ф.Павленкова. С.-Пб., 1905)
У сучасній медицині використовуються терміни psychopathy и sociopathy, які, з точки зору Автора, частково 
відображають якості бездушності у «чужих».

Psychopathy is a condition characterized by the absence of empathy and the blunting of other affective states. 
Callousness, detachment, and a lack of empathy enable psychopaths to be highly manipulative. Nevertheless, 
psychopathy is among the most difficult disorders to spot. Psychopaths can appear normal, even charming. 
Underneath, they lack any semblance of conscience. Their antisocial nature inclines them often (but by no means 
always) to criminality. https://www.psychologytoday.com/us/basics/psychopathy

Sociopathy refers to a pattern of antisocial behaviors and attitudes, including manipulation, deceit, aggression, and a lack
of empathy for others. Sociopathy is a non-diagnostic term, and it is not synonymous with "psychopathy," though 
the overlap leads to frequent confusion. Sociopaths may or may not break the law, but by exploiting and 
manipulating others, they violate the trust that the human enterprise runs on. 
https://www.psychologytoday.com/us/basics/sociopathy

3 Програми,  або куколі,  або “чужі”,  або  бездушні  на Землі  мають свою ієрархію.  Найвищу ступінь в цій
ієрархії  займають  ті,  кого  Автор  називає  садукеями.  Найнижчу ступінь  має  найбільший за  чисельністю
прошарок  програм який  використовується  як  видатковий  матеріал  для  досягнення  садукеями  владних  і
фінансових цілей. Сьогодні (06.06.2022) саме гомункулусів використовують садукеї кремля в війні проти
народу України.  Головна програма  демонізувала,  підкорила своїй волі  не  тільки “чужих”  в росії,  але  й
“чужих” за її межами. Історія має тотожний аналог для вивчення, що робити людям доброї волі в боротьбі
проти сатанізму – це гітлер, який був головною програмою, і гітлеризм (нацизм) – демонізація німців та
інших. Важливо пам’ятати про те, що демонізація в росії сьогодні охопила більшість верств населення, як це
було і в гітлерівській Німеччині. Душі безсмертні. А чи є надія на майбутнє життя у програм?
– Є, слава Богу, якщо програма спромоглася дотримуватись етики душевних на Землі.
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Головний ворог Божої етики – бездушні, що прагнуть влади і багатств і 
заради досягнення цієї мети готові творити зло.



Геноцид, війни, тероризм, лихварство, корупція, хабарництво, расизм, знущання, вбивство і
багато чого ще є очевидним злом для кожної людини з душею. Все це сьогодні в тій чи іншій
мірі присутнє у всіх суспільствах, бо людина не ідеальна і не свята. Та головним і (Sic!) сві-
домим джерелом зла є “чужі”. В кожному суспільстві присутні “чужі”. Головною рисою при-
роди “чужих” є відсутність Божого дару – совісті, бо нема душі. Замість душі є тільки про-
грама.

Для “чужих” все, що несе владу та багатство, то є бажаним і “етичним” інструментом. А те,
що ціль їх життя буде досягнута за рахунок чийогось горя, що буде отримано неправомірний
зиск, будь-то владний, фінансовий,  політичний, релігійний тощо, це їх не хвилює. Вони чу-
жого  болю не  відчувають.  Їм  відомий  тільки  свій  біль  і  вони  у  межах  своєї  хитрості  та
накопиченого життєвого досвіду обходять все, що може принести їм цей біль.

Є два головних шляхи розбудови держави. По-перше, держава може розбудовуватись хаоти-
чно, заднім числом відгукуючись на виклики часу. Це демонструє останні 30 років Україна.
До  чого  це  приводить,  при  наявності  сил  які  не  бажали  і  не  бажають  бачити  Україну
успішною, ми бачимо: бездушні перетворили багату і талановиту країну в джерело влади і
багатств  окремих  персон  і  кланів.  А,  головне,  перетворили  її  в  прислужницю  російської
імперії.

Та є інший шлях – це по-друге. Україна може розбудовуватись цілеспрямовано, беручи за
взірець  найкращі  державні  приклади,  аналізуючи і  комбінуючи їх,  генеруючи те,  що під-
ходить українському суспільству.

V. Як нейтралізувати “чужих”?

Щоб нейтралізувати “чужих”, по-перше, треба знати і приймати до уваги те, що бездушні
мають іншу фізичну природу аніж ті люди, що мають душу, а по-друге, треба знати  на що
вони опираються в процесі досягнення цілі свого життя. Головна зброя “чужих” – хитрість,
мімікрія і безсовісність. В цьому їм нема рівних. І є можливим це в силу того, що в програмі
кожного “чужого” прописано блокування аналізу і сприйняття  інформації про наявність сві-
тів більш високої ієрархії. Вони вірять тільки тому, що самі бачать та відчувають, тобто вони
вульгарні  матеріалісти.  І  тільки  люди  з  найвищим  ступенем  розвитку  програм,  садукеї,
знають  про  свої  попередні  інкорпорації  і  знають,  що  вони  будують  спадщину  для  своєї
наступної інкорпорації.

Принциповим є не плутати термін “інкорпорація” з терміном “інкарнація”. Перший термін
вживається,  щоб  позначити  інкорпорацію  програми  при  зачатті.  “Інкарнація”  вживається,
щоб позначити втілення душі в дитинча при його народженні.

При цьому:

1. Вся інформація має бути екстремально відкритою, за винятком персональної: “чужі”
як чуми бояться світла.

2. Суспільство має здійснювати повний контроль збалансованості і ефективності законів.
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Головну загрозу розбудові прогресивної держави несе діяльність “чужих”.

Що можна протиставити хитрості, мімікрії і безсовісності? – Слідування 
законам збереження прав та свобод особистості, що витікають з етики 
принесеної Вчителями.



3. Все це стосується також відносин держава-церкви та внутрішніх церковних справ.

§2. НАЦІОНАЛІЗМ
Спочатку треба визначити, що таке націоналізм. Сьогодні це актуально для всього світу.

Це головне, а саме: кожен народ має бути рівним серед рівних, а не за рахунок зневажання
прав інших народів. Це ствердження слідує з головного закону:

Люди, що сповідують цю ідеологію, називаються націоналістами. Це найбільш неприйнятна
ідеологія  для  тоталітарних  влад.  Садукеї  зробили  все  можливе,  щоб  надати  терміну  “на-
ціоналізм” край негативні риси. Фактично, тим чи іншим чином, його у повсякденності часто-
густо прирівнюють до терміну “нацизм” у багатьох колах багатьох країн. Чому такий страх
перед націоналістами? Це добре відомо. Націоналісти служать Божій справі і  знають, що

Етичні закони, що це стверджують, зводять від люті щелепи садукеїв і їх підпрограм. Тому
що ці закони є непереборною перешкодою на їх шляху до влади4.

США – приклад розвиненої наймогутнішої держави, де сьогодні успішно вчаться разом роз-
будовувати державу всі раси і всі народи. Всі громадяни в цій країні рівні перед законом.
Тому Бог зі Сполученими Штатами Америки. І таких країн у світі все більше.

Чи давно в США був рабовласницький устрій? Але чемпіоном стає не той хто краще стартує,
а той хто першим фінішує.  Важко урядам штатів і країни в цій багатонаціональній країні.
Але і нагорода за успіхи відповідна: весь світ дивиться, аналізує і бере до уваги досвід роз-
витку США.

4 Як приклад явної війни бездушних з душевними, зла з добром можна назвати створення та реалізацію 
ідеології державної політики, яку застосувала влада комуністів в СРСР, Китаї та інших, нацистів в Германії, 
рашистів в росії. Причин для війни з душевними у садукеїв та їх підпрограм багато. Але можна вичленити  
фундамент:
По-перше, християнство, мусульманство і інші релігії несуть етику, яка є ворогом формування 
запрограмованих біороботів.
По-друге, садукеї знають, що Вчитель з Назарету приніс людям знання про два фізично різні типи людей на 
Землі і що цю інформацію не вдалося вилучити з Вчення. Вона залишилась прописаною в Євангелії 
незважаючи на старанне викривлення оригінальних манускриптів, що було організовано світською владою 
Константинопольської імперії для створення релігійного інструменту управління масами.
По-третє, садукеям вдалося християнство і мусульманство в значній мірі побудувати на ідеології страху та 
обраності – головному інструменті виховання та управління масами будь-якою тоталітарною владою в будь-
які часи. Що несе людям релігія, яка побудована на страху та обраності, продемонструвала життєва 
біографія геніального та втомленого народу євреїв.
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Націоналізм – це ідеологія боротьби за права свого народу, за те, щоб 
твій народ був рівним серед рівних.

Люди рівні перед Богом, а значить і на Землі мають бути
рівними перед законом.

Людина на Землі існує для розвитку душі та виправлення її вад.



§3. В  СЕСВІТ  
Григорій Сковорода писав:

“Весь Мір состоит из двух Натур: одна видимая, другая невидимая.
     Видимая Натура называется Тварь, а невидимая – Бог.
     Сія невидимая Натура, или Бог, всю Тварь проницает и содержит, вездѣ 
всегда был, есть и будет. Напримѣр, тѣло человѣческое видно, но 
проницающій и содержащій оное Ум не виден.
     Пο сей причинѣ у древних Бог назывался УМ ВСЕМІРНЫЙ. Ему ж у них
были разныя имена. Напримѣр: Натура, Бытіе вещей, Вѣчность, Время, 
Судьба, Необходимость, Фортуна и прочая...
     Α у Христіян знатнѣйшія Ему имена слѣдующія: Дух, Господь, Царь, Отец, 
Ум, Истина.
     Послѣднія два имена кажутся Свойственнѣе протчих, потому что Ум 
вовся есть невеществен, а Истина вѣчным Своим Пребываніем совсѣм 
противна непостоянному веществу.”
     (“Григорій Сковорода”. Харків, “Майдан”, с. 214, р. 2011.)

Кожному рівню цивілізації,  відповідно до глибини знань, відповідає своя термінологія для
опису властивостей матерії. Слово “Бог” в цьому есе використовується в значенні “Всесвіт-
нього  Розуму”  (дивись  вищенаведену  цитату  від  Григорія  Сковороди).  Матеріальною
основою Всесвітнього Розуму є Праматерія. Це найвища ступінь в ієрархії матеріальної бу-
дови Всесвіту. Проявом властивостей Праматерії є фізичні вакууми5. Фізичні вакууми – це
другий, нижчий і останній ступінь в матеріальній ієрархії:

Праматерія  Фізичний вакуум.

Кількість  фізичних  вакуумів,  рознесених  в  просторі  Праматерії,  невідома.  Деякі  доступні
фізичні характеристики нашого Фізичного Вакууму (Ефіру) вже вивчають сучасні дослідни-
ки.  Наш Фізичний Вакуум формує  згідно  певних фізичних  законів  речовину яку ми спо-
стерігаємо за допомогою електромагнітного випромінювання, а саме: починаючи від космі-
чних макроявищ і закінчуючи елементарними частками. Матеріальна, енергетична і інформа-
ційна ємність Ефіру настільки велика, що ніякі порівняння не можуть допомогти уявити собі
цей  масштаб.  Для  людського  знання  головне  те,  що  наша  речовина  є  проявом  фізичних
властивостей   Фізичного  Вакууму  і  що  в  ньому  прописується  вся  причинно-наслідкова
інформація.

Зі сказаного випливає, що Всесвіт всієї Праматерії значно багатший аніж Космос, який ми
спостерігаємо  і  фізику  якого  вивчає  сьогоднішня  космологія.  Не  всі  явища,  що  ми
спостерігаємо, ми здатні  сьогодні  коректно описати за допомогою формул. Всі  галактики,
нашу і  “темну” речовину в Фізичному Вакуумі будемо називати Універсумом (Universe –
англ., Вселенная – рос.), щоб розділити загальний термін “Всесвіт” і локальний “Універсум”.

5 Термін для нашого фізичного вакууму пишемо з великих літер: Фізичний Вакуум або Ефір.
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Світогляд, що базується на уявленнях про Праматерію та її властивості, є  
матеріалістичним.



Ієрархія розумів у Всесвіті складна і багатопланова6. Вершиною розумної піраміди є Всесвіт-
ній  Розум,  що має  найвищу  ієрархію.  Його  особистість  не  є  стаціонарною,  Він  живий  –
еволюціонує. Пізнання законів  еволюції Бога виходить за межі людських можливостей, хоча
і Бог і наші душі мають однакову матеріальну основу.

Люди з Божим Даром – душею
Із того, що має до нас пряме відношення – це монада. Всесвітній Розум емонує монади7, які в
кінці-кінців в своєму розвитку досягають рівня розвитку душі8. Ду́ші для свого подальшого
розвитку втілюються, інкарнують на Землі. На початкових етапах розвитку ці молоді душі
після виходу з тіла людини потребують підтримки Бога, щоб не втратити якості особистості,
не розсіятися в Праматерії. Коли розвиток душі сягає такого рівня, що після виходу з тіла лю-
дини вона не розсіюється в Праматерії і зберігає характеристики своєї персони, тоді закінчує-
ться процес реінкарнації. Розвинені душі еволюціонують далі, але не в земних умовах.

Таким чином, головна задача втілення душі на Землі це її розвиток до певного рівня. Що за
цим стоїть?  Це розвиток  певних якостей  і  виправлення  деформацій  з  попередніх  втілень.
Дуже рідко, також, – це останній шанс виправити граничні викривлення в своєму розвитку.
Важка доля у людей, що несуть в собі таку душу. Фактично, Земля – це школа для душ. Важ-
ливо те, що душа перед втіленням має право вибору долі на Землі і знає що її чекає. Але
“нагорода” в ступені розвитку душі після інкарнації настільки велика, порівняно з її існую-
чим рівнем, що душі “пірнають” на Землю по своїй волі.

Універсум з планетами, де душі втілюються, відіграє функцію школи для душ. По завершен-
ню всього циклу розвитку монада повертається до свого джерела, зливається з Всесвітнім Ро-
зумом, тим самим збагачуючи Його своїми особистими якостями. Частково, завдяки цьому,
Бог еволюціонує, розвивається на відміну від персоніфікованого біблейського бога, який не
має змін. Саме тому люди на Землі мають бути не біороботами, а розвиватися як особистості.

Бог,  по волі  якого в  фізичних вакуумах народжуються універсуми,  в  кожному універсумі
прописує програми – Перші розуми – які наділені якістю розвитку і далі самі генерують  про-
грами нижчої ієрархії.  Перші розуми і його програми призначені щоб створювати потрібні
умови в універсумах для розвитку інкарнованих душ.

Всесвітній  Розум  після  закінчення  формування  фізичних  законів,  на  фундаменті  яких
народжується і еволюціонує Універсум, а також після формування етичних законів і створен-
ня програми Першого розуму, завершує своє фізичне втручання. Далі все має бути в межах
законів  еволюцією  монад  і  душ  інкарнованих  в   різноманітні  форми  життя.  Ці  процеси
контролюють найбільш розвинені Розуми Праматерії.

Люди з програмами замість душі
В  нашому  Універсумі  ситуація  з  програмами  багатопланова  і  багатогранна.  Для  Землі
провести  одну  лінію  логіки  розглядаючи  історію  земної  цивілізації  фактично  неможливо.
Зупинимося на деяких важливих особливостях.

На відміну від людей, що мають душі які емановані Богом, на Землі є люди у яких замість
душі життя тілу дає програма. Фізичним носієм такої програми є Фізичний Вакуум9. Тобто
така програма прописується в матерії Ефіра. Створює такі програми Перший розум Фізичного

6 Примітивне відлуння цього багатства можна побачити в Індуїзмі.
7 Монада – проста, неподільна частка Праматерії, що має потенцію розвитку.
8 Важливо: матерією монади, а, відповідно, і душі є Праматерія.
9 Фізичним носієм душі є Праматерія. Тому душа, досягнув певного ступеню розвитку, може впливати на 

нерозвинуті програми фізичним носієм яких є Ефір. Навпаки, вплив програми на душу – не можливо.
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Вакууму, який сам є програмою, або його ангели, теж програми. Найбільш розвинені  про-
грами, які неодноразово інкорпорувались і успішно розвивали свої здібності, в кінці-кінців
стають, згідно біблейській термінології, ангелами Першого розуму. Вони після виходу з тіла
без  штучного  підтримування  їх  існування  вже не  розсіюються  і  фізично  перестають  бути
залежними від Першого розуму.

Ціль існування людей з програмою проста. Вони мають створювати умови іспиту для людей з
душами, тому що для цього потрібні ті, хто не має жалю та співчуття. Програми не мають
співчуття, а душевні мають, бо мають Божественний дар, той, що ми називаємо совістю. Для
душевних надто важко створювати іншим душевним іспити,  що несуть труднощі і  біль –
совість буде мучити.

Така ситуація з наявністю інкорпорованих програм на Землі продовжується до тип пір, поки
розвиток цивілізації цього потребує. Але прийде умовний час зміни епохи, коли люди з про-
грамами стануть вже не потрібні і іспити та вишкіл душ буде реалізовуватися іншим чином. В
20 віці почався час зміни епохи зла на епоху добра.

Сатанізм

Все 20 сторіччя – це  війни, що організовані бездушними заради збереження їх влади: Тро-
цький, Ленін, Сталін, Гітлер, Мао, пу та багато менших комуністів, нацистів та інших посіпак
зла – це тільки верхівка айсбергу. Більшість верхівки “чужих” залишається невідомою у своїй
справжній  якості.  Вони  спокійно  займаються  політикою,  керують  державами,  церквами,
фінансами, економікою, керують мафіями та таке інше. Роблять це не афішуючи себе, часто-
густо за спинами душевних, щоб в разі невдачі було кого зробити винним.

Сьогодні війна рашистів під керівництвом пу проти народу України і всіх людей доброї волі –
це гірський перевал між епохами зла і добра. “Чужі” всього світу об’єднуються, щоб не зали-
шитись без майбутнього, щоб не втратити свою владу на Землі. Вони не бажають досягати
успіху за рахунок перемоги в чесній конкуренції, якщо будуть кращими у своїй справі: це не
їх природа. Настав час істини: знову йде війна сатаністів проти людей доброї волі, проти ду-
шевних.

Читач задумається: “Невже Бог міг цілеспрямовано створити умови для сатанізму, щоб на-
вчати і перевіряти душі в такий жорстокий спосіб який ми бачимо на Землі?” Ні. Склалося
так,  що Перший розум нашого Універсуму в процесі  своєї еволюції  дійшов висновку, що
програми які він створює нічим не гірші, а може і кращі аніж душі10. Тому програми мають не
обслуговувати душевних,  а  використовувати їх.  Еволюція Першого розуму Ефіру привела
його на шлях гордині, шлях зневаги і презирства до людей з душами. Перший розум Ефіру
став сатаною.

Ця гординя призвела до всього того в житті людей, що називається “сатанізм”: кукіль, без-
совісні  паразитують  за  рахунок  присвоєння  праці  інших,  розв’язують  війни,  ігнорують
закони, знущаються над людьми.

10 37 Він же, відповідаючи, сказав: Той, Хто сіє добірне насіння, – це Син Людський,
38 а поле – це світ; добірне ж насіння – це сини Царства; кукіль – це сини лукавого;
39 ворог, що його посіяв, – це диявол; жнива – це кінець світу, а женці – це ангели.
(Матвій 13:37-39)
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На Землі є всього два типа людини:
Перший тип – ті, що мають душу від Бога.
Другий тип – ті, що мають замість душі програму від сатани.



Все інше, а саме: раса, колір шкіри, розріз очей, мова, культура, традиції, рівень цивілізації,
життєвий шлях та таке інше потрібні для створення умов, щоб надати душі можливість розви-
вати свою особливість, неповторність.

З давніх часів на Землі йшов еволюційний відбір програм інкорпорованих в людину. Щоб не
розсіятись в Ефірі після смерті носія програма була повинна інкорпоруватись в запліднену
яйцеклітину. Фактично це мало статися під час статевого акту або протягом дуже короткого
часу опісля якщо програма вже була достатньо розвинена. Тобто, виживали тільки ті про-
грами яким вдавалось інкорпоруватись. Всі інші розсіювались, переставали існувати і ангели
сатани створювали нові програми. Такий собі кругообіг.

Виняток складають програми які вибрали розбудову свого життя згідно людським етичним
нормам. Таку програму після смерті її носія бере на себе певна душа. При цьому програма не
губить свої персональні якості і сприймає душу разом з собою як свою персону. Далі вже
виконується процес реінкарнації цієї душі як тому і належить бути.

Садукеї

Програма, яка систематично по смерті людини інкорпорувалась в яйцеклітину при запліднені,
з часом досягала такого розвитку, що будучі вільною від носія вона не розсіювалась, зберіга-
ла  свої  персональні  якості.  До  того  ж  зберігалась  пам’ять  і  набутий  досвід  минулих
інкорпорацій. Програма пам’ятала: “якщо так – то буде ось так, а якщо ось так – то буде так”.
Ці програми інкорпорує сатана за власним розсудом.

Опираючись  на  набутий  досвід,  бездушні  на  Землі  з  такими  програмами  яким  завгодно
методом намагаються досягти вищих ступенів влади, будь то світської чи релігійної, і бага-
тства – все що для них створює комфорт. На цьому шляху програми нічим не гребують.  Це
садукеї.

Головною характеристикою  садукеїв  є  безсовісність,  безмежна,  безпринципна  хитрість  та
мімікрія.  “Етика”  садукеїв:  дозволено  все  для  досягнення  їх  мети.  При цьому розділення
добра і зла геть відсутнє. Звичайній людині таке осягнути майже неможливо. Та стає все зроз-
умілим, якщо згадати, що садукеєм є людина, яка не має душі, життя якій дає програма.

Але тільки безсовісності, патологічної хитрості та мімікрії недостатньо, щоб досягти бажано-
го. Треба мати ще здібності. А здібність у садукеїв відсутня в силу їх природи. Її замінює
досвід минулих інкорпорацій плюс інформація, яку накопичено в цьому житті.

Щоб мати змогу досягти ступеню садукея, останнє, що треба підкреслити, закладено в фізи-
чній природі програм:

З цього витікає надважливий висновок, а саме: садукеї можуть підкоряти своєму управлінню
людей з програмами нижчої ієрархії. Відповідно, чим більше бездушних мають змогу спілку-
ватись  чи  бачити  активного  садукея  (співбесіди,  мітинги,  телебачення),  тим більша армія
рабів буде у вищої програми.

Святкові мітинги в Німеччині збирали для Гітлера сотні тисяч німців. Сьогодні телебачення
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Програма, що злилась з душею, набуває життя вічне.

Програми мають ієрархію. Програма вищої ієрархії здатна прописати 
потрібні їй коди в програмі нижчого рівня ієрархії.



та Інтернет зробили для садукеїв можливим щоденне програмування людей11.  Зараз в країні
російського агресора величезна кількість населення – бездушні з програмами нижчої ієрархії
аніж у пу і кирила гундяєва (06.06.2022). Пу і кирило знайшли баланс підтримки одне одного:
більшість і вірян і атеїстів в росії є бездушними рабами, що виконують будь-яке завдання
своїх садукеїв.  Населення в росії  є соломою, яку пу і кирило палять або стелять під ноги
стільки, скільки їм потрібно, щоб досягти своєї цілі.

Rejoicing Hitler at one of the Nuremberg rallies12

Садукеї ані з програмами нижчої ієрархії, ані з душевними не панькаються. Скільки потрібно,
стільки людей і спалять чи то в війні, чи то геноцидом, чи то голодомором, чи то утриманням
в концтаборах в якості абсолютно дешевої робочої сили. В 20 сторіччі це ми бачимо на при-
кладах, зокрема, Троцького, Леніна, Сталіна, Гітлера, Мао, пу.

Війна для садукея в першу чергу потрібна для захвату і закріплення влади і територій і тільки
в другу чергу має ціль вбити якмога більше своїх і  чужих –  жертвоприношення13.  Тобто,
війна має дві цілі. Якусь та вдасться досягти. Часто-густо це безпрограшна ситуація. Головна
мета  геноциду,  голодомору,  концтаборів  одна  –  знищення  тих,  хто  несе  загрозу  владі,
знищення душевних. А якщо під роздачу попадуть бездушні – садукеям все рівно.

Голокост

Нацисти, бездушні третього рейху знищували євреїв і циган як народ... Голокост. А до цього
була поразка у правах і погроми в багатьох країнах світу. 

Дотепер ще можна інколи почути звинувачення або скарги, що євреї та цигани зневажливо
ставляться до представників інших народів. Євреїв звинувачують у керівній ролі при підго-
товці  і  здійсненні  революцій  в  Російській  імперії,  розв’язуванні  Громадянської  війни,  у
комісарському терорі і левовій частці в середовищі чекістів. Вже не кажучи про створення,
розповсюдження  і  нав’язування  людям  сатанинської  комуністичної  ідеології.  Є  й  ті,  хто
аргументує те, що успіх комуністичної ідеології в СРСР надав імпульс формуванню фаши-
стської  і,  як  наслідок,  нацистської  ідеології.  Стверджуючи  це,  та  додаючи  фінансові  та
економічні злочини, багато хто робить висновок, що євреї свідомо чи несвідомо поклоняю-
ться злу.

Всі перелічені “звинувачення” назбирано протягом трьох останніх десятиріч в Інтернеті та

11 Демонізація, нейролінгвістичне зомбування людей.
12 Hugo Jaeger Photos from Life Magazine (https://www.relicsww2.net/top-20-color-photos-of-hugo-jaeger/)
13 Жертвоприношення – так це називають люди. За цим стоїть потрібність сатани в більш інтенсивній зміні 

населення на Землі, бо чім вища інтенсивність зміни населення, тим більше програм зможе пройти 
інкорпорацію на Землі і тим більше програм досягнуть більш високого рівня розвитку.
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персональних  співбесідах  і  дискусіях  на  території  колишнього  СРСР.  Ці  “звинувачення”
мають пряму аналогію з сьогоднішніми рашистськими “звинуваченнями” англосаксів у намі-
рі завоювати світ за рахунок знищення “великої і богоносної” росії. А українців рашисти ви-
ставляють як нацистів і підручних у англосаксів. Маячня? – Ні. Все це робиться свідомо по
раніше  виробленим  лекалам  ще  комуністами  та  нацистами.  Що  очевидно?  –  Бездушні
ховають свої гріхи. Для цього виставляють винними звичайних душевних людей, не піклую-
чись про те,  що попереднє їх твердження суперечить наступному.  Демонізоване бездушне
населення з’їсть і таку нісенітницю.

Слідуючи логіці “чужих” виходить, що за часів Голокосту сатана своїми руками знищував
сам себе на Землі? Чи у когось є сумніви в тому, що нацизм, як і комунізм, – то є зло, сата -
нізм?

Так в чому справа? Чи є святий народ на нашій Землі?  –  Нема. Ми всі однакові, бо маємо
душу, хоча і геть різні. Все дуже просто. В цій надзвичайно делікатній і болючій для багатьох
темі є істина, яка відповідає на всі питання.

Бездушні, “чужі” не мають расової чи національної належності як і їх керівники – бездушні
садукеї. В цьому вся справа. Справа не в тому які у них гени, а справа в тому, що у них нема
душі. Садукеї, поки можливо, завжди ховають свої злочини. Вони по єзуїтські штучно ви-
ставляють винними народи, виставляють штучно винними певні верстви населення – штучно
виставляють винними душевних. Зараз цей сатанізм демонструє кремль в його війні проти
народу України і його посіпаки в інших країнах.

Те, що було зрозуміло К.Г. Юнгу про патологічну демонізацію населення гітлерівської Гер-
манії,  зараз  зі  всією очевидністю демонструє  росія.  Прописування  потрібної  інформації  в
програмах,  тобто  головах  бездушних  легко  робиться  більш розвиненими  програмами.  Ця
“інфекція”  заразна.  Демонізація  легко  передається  від  одних  бездушних  іншим  доки  не
охопить весь доступний соціум бездушних.

Окупація територій потрібна садукеям для зміцнення своєї влади. Для зміцнення своєї влади
садукеям потрібно знищення в більшості своїй душевних, бо вони незалежні, не демонізую-
ться.  Знищення людей потрібно для жертвопринесення. Сьогодні – це громадяни України, у
Другу світову – це євреї і  цигани.  Кому це потрібно? – сатані,  щоб зміна населення була
інтенсивнішою,  щоб  було  куди  інкорпоруватись  новим  програмам.  Війна  –  це  святковий
шабаш сатани.  Хто  приймає  участь  у  цьому святі  сьогодні?  –  Кремль,  рашисти,  частина
політиків на всіх континентах та багато інших.

Треба підкреслити наступне. Для жертвопринесення потрібні люди на заклання. Де їх взяти?
Як садукеям сформулювати виправдання звірства щоб це робилося їх бездушними автомати-
чно? Для цього береться народ чи народи які в силу історичних умов найбільше підходять для
знущання. Нацисти такими обрали євреїв і циган. А французів не могли почати знищувати  –
ті підкорились гітлерівській армії.

Британія  не  купилась  і  не  підкорилась,  не  стала  на  коліна.  Сильний дух,  мужність  нації,
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Голокост – це знищення бездушними людей з Даром Божим, душею. 
Це жертвоприношення сатані. Це ненависть до душевних.

За всі звірства і нелюдське ставлення до окремих людей, прошарків населення 
або народів відповідають бездушні.



власна гідність, порівняно мала кількість бездушних, Черчіль-лідер – почалась війна, яка не
могла закінчитись перемир’ям. Фіналом мала бути або абсолютна перемога Великобританії і
знищення нацизму як ідеології,  або перемога Германії  і жертвоприношення англійців.  Але
світ об’єднався. Нацизм було знищено.

Російська імперія

Сьогодні історія повторюється. Та тільки місце Гітлера, нацизму і Германії зайняли пу, росія і
рашизм. Місце Великобританії тепер у України. Коли Україна не стала на коліна, пу вирішив,
що окрім прирощення росії за рахунок території України, народ України – це найлегше, а
тому найкраще жертвоприношення. Тому кремль оголосив “демілітаризацію”,  “денацифіка-
цію” і “деукраїнізацію” України головною задачею своєї війни. Бездушна частина російсько-
го населення вже була підготовлена для такого сприйняття України. 

Кремль багато чого не врахував. І, головне, не врахував, що світ людей доброї волі, душе-
вних, об’єднається з народом України проти російського сатанізму. А це означає тальки одне:
війна буде до повної поразки рашизму, суду над не́людями та денацифікації, денуклеаризації,
демілітаризації росії.

Для кремля, якщо не вдасться побудувати і розширити імперію, то достатньо жертвоприно-
шення. Звідси зрозуміло, що робить рашистська армія. Коли кремлю стало ясно, що аншлюс
України не вдався, то вирішили, що треба вбити якмога більше людей. Іншого ці не́люди не
вміють.  Чужих чи своїх  вбивати  –  все  одно.  Якщо комусь  це  здається  неймовірним –  це
нормально. Душевній людині це важко зрозуміти. Для сатанинської команди чим би війна не
закінчилась, вони будуть у виграші – сатана буде задоволений жертвоприношенням.

Як би написане не здавалося божевільним, та все це є і все це робить зрозумілим все нелогі-
чне та дике, що витворяє недоумкуватий кремль як і їх попередники – нацисти. Все закінчи-
ться як і у Гітлера. Як і у випадку з Гітлером сьогодні частина політиків, “чужих” думають,
що вони за  рахунок росії  і  пу можуть досягти своїх цілей.  Те що вони домагаються  свої
геостратегічні і локальні владні та економічні цілі досягти за всяку ціну, замішати на крові
душевних, це їх не хвилює – совісті нема. Вони ще не знають, що їх програм, якого б рівня
розвитку вони не були, після смерті носія більше ніде і ніколи не буде. Вони будуть дезінте-
гровані.

Якщо провести межу, то можна зазначити:

Російська імперія після 1905 року почала інтенсивно розвиватись. У неї з’явився шанс піти в
майбутнє  шляхом  реформ,  шляхом  інтенсивної  еволюції.  Та  у  світі  знайшлося  багато
впливових садукеїв і їх клубів яким напрямок потенційного розвитку селянської країни м’яко
кажучи не сподобався: надто великий потенціал був у цієї 1/6 частини суші. Почалася робота
і таємна і відкрита проти такого сценарію. Проміжним фіналом цієї роботи стало вбивство го-
лови  Ради  міністрів  реформатора  Петра  Столипіна  революціонером-есером  Дмитром
Богровим. Сьогодні ми бачимо як садукеями кремлівськими і всього світу вже вбито останні
цвяхи в кришку труни Російської імперії.

Егрегор
Є люди які не сприймають наявність Божественного на підсвідомому рівні. Це прописано в їх
програмах. Вони сприймають тільки те, що, грубо кажучи, бачать їх очі, або каже їм програма
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Кремль завершив знищення Російської імперії.



більш високого рівня. Але якщо більш висока програма кодує підпрограму таким чином, що
єдина  правильна  релігія  це  православ’я  яке  сповідує  російська  влада,  то  бездушний  буде
щиро вірити в це. Фанатично. А всі інші віросповідання буде сприймати як єресь яку треба
при нагоді знищити. Аналогічно програмуються бездушні всіх конфесій і релігій.

Люди душевні сприймають наявність Божественного інакше. У них глибина сприйняття зале-
жить від розвитку їхньої душі.  Фізикою душі є фізика Праматерії.  Тому людина з душею
може сприймати те, що не можуть бездушні. Крайній випадок цього на Землі – це стан люди-
ни який є наступним після стану медитації. Це те, що в Індуїзмі зветься просвітлінням14. Екс-
тремальний стан, що можуть досягти люди з програмами, – це нірвана, коли тіло майже від-
ключається і сприйняття програмою себе як частки Ефіру виходить на перший план.

Всі причинно-наслідкові зв'язки прописуються у Фізичному Вакуумі. Вони є векторними і
несуть інформацію про напрямок здійснення або розвитку процесу. Локальні векторні зв'язки
визначають інтегральний вектор. Так відбувається і з соціальними процесами – результуючий
вектор в Ефірі є результатом всіх причинно-наслідкових зв'язків. Цей вектор в критичних ви-
падках можуть корегувати високорозвинені розуми в Праматерії.

У великих соціумів і народів найбільш потужні і стійкі причинно-наслідкові зв’язки формую-
ться  століттями.  Ці  вектори  формують  егрегор,  що  визначає  як  особливості  соціуму  або
народу, так і напрямок його розвитку на Землі. Штучно і швидко людям зруйнувати значний
егрегор майже неможливо. Для цього потрібні титанічні зусилля. В якості приклада цьому є
знищення Російської імперії яке ще й досі не завершилось. Щоб не робив зараз кремль, все
зроблене ним тим чи іншим чином обертається руйнуванням залишків російського егрегору.

Прикладом  сучасного  плану  штучного  знищення  егрегора  є  план  росії  відносно  України.
“Демілітаризація”,  “денацифікація”,  “деукраїнізація”  – це ті  три кита,  на яких побудовано
російський план знищення України і її народу. Кремль сподівався, що потужностей росії буде
достатньо для руйнування старого егрегора України і розбудови такого нового який привчить
і виховає населення сприймати себе невід’ємною частиною імперії.

Руйнуванням  егрегору,  “деукраїнізацією”  народу  України  цілеспрямовано  займалась  і
царська влада Російської імперії. Та у імперії як і у теперішнього Кремля не вийшло: егрегор
народу України виявився потужним і стійким з високою потенцією до розвитку. Навала ра-
шистської армії тільки зміцнила егрегор України, додала бетону в фундамент нації і держави.
Цей  приклад  є  повчальним:  для  сучасного  рівня  цивілізації  одними  із  базових  векторів
стабільного розвитку егрегору держави є наявність державотворчої нації і державної мови.
Кожна душа має мати можливості розвивати свої унікальні якості. Це відповідає головному
закону:

Дотримання цього закону не може виконуватись тільки для державотворчого народу за раху-
нок обмеження прав інших народів, як це було в Російській імперії, в СРСР і є зараз в росії. В
цьому  надделікатному  питанні  є  очевидне  рішення,  що  стоїть  сторожем  слідування  Не-
бесному  закону.  Має  бути  державна  мова.  В  усій  державі  має  обов’язково  вивчатись  як
державна так і найбільш поширена у світі міжнародна мова і, безумовно, кожен має право

14 Просвітління – бачення в Ефірі причинно-наслідкових зв’язків того чи іншого питання в образах 
згенерованих мозком.
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Кожен соціум, як і людина, має свого “куратора” на Небі.

Людина на Землі існує для розвитку душі та виправлення її вад.



вивчати додатково ту мову, яку він вважає потрібною.

Як і всюди, в Україні є свої особливості. У нас присутні народи, які поза Україною мають
свою державність і там їхня мова є державною. Тому вона захищена і їх держава забезпечує її
існування і  розвиток.  Відповідно,  кожна така держава може пропонувати допомогу в роз-
витку  мови  і  культури  свого  народу  в  Україні.   Та  ще  є  народи  які  не  мають  своєї
державності. І піклування про збереження мови і культури цих народів має нести Україна.
Але це ще не все.

У нас є народ який мав свою державність але був завойований Російською імперією. Він
пережив  геноцид  спочатку  з  боку  царизму,  а  потім  з  боку  комуністичного  СРСР.
Цілеспрямоване  знищення  в  Криму  цього  народу  царською  та  комуністичною  імперіями
привели до того, що на своїй батьківщині кримські татари, після повернення з територій куди
їх депортували в кінці Другої світової війни, зараз є меншиною.

Після війни Верховна Рада має прийняти рішення про створення в складі України Кримсько-
татарської культурної автономної Республіки на території Криму і внести це рішення до Кон-
ституції України. Це юридично захистило б збереження і розвиток кримсько-татарської мови
і культури.
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В Україні треба невідкладно забезпечити збереження і розвиток мови і ку-
льтури кримських татар на законодавчій основі.
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