Троянда Світу

Сафонова М.В.
Виливний С.Л.

Вільна Україна
Книга одинадцята

Донецьк

2014

УДК 82-43
ББК Ш6(4Укр)6-44
С21

Сафонова М.В. Вилівной С.Л.
С21

Вільна Україна: Книга одинадцята. – Донецьк, ЛАНДОН-ХХІ,
2014, 112 с.

Скажіть Мені, якщо за вас, за кожного з вас, приймає рішення
невелика група людей, тоді що ж залишається вам? Стає очевидним
той факт, що для людей зовсім немає Простору для виявлення своїх
бажань. Але тоді, як же ви, кожен з вас, живете? Так само очевидно,
що життя кожного з вас тече в тому руслі, в якому всі дії, на думку
авторів, вам «більш» личать. Але це «більш» для авторів стоїть на
першому місці, бо це «більш» складається так, як авторам найбільш
вигідніше і комфортніше. І знову Я змушена виявити зону
комфортності, в якій загрузли люди, за яких беруть рішення «автори
подій».
УДК 82-43
ББК Ш6(4Укр)6-44

Задати питання авторам і ознайомитися зі змістом книги
можна на сайті: zdes-i-sejchas.com.ua
© Сафонова М.В.,2014
© Выливний С.Л.,2014
© ПП «ЛАНДОН-XXI», 2014

Зміст
Нова Україна – нове мислення ................................................................ - 5 Ілюзорні міста, гроші, влада і правителі ............................................ - 23 Світло і рух енергій Маркфіса.............................................................. - 42 Звільнення від рабства .......................................................................... - 47 Ілюзія іншого життя ............................................................................ - 69 Український вибір − Виберіть себе...................................................... - 84 Вихід, і знову багатовимірне розширення ......................................... - 104 -

‐3‐

Передмова
Чого все ж таки не вистачає мешканцям України, так і всього
світу, для того, щоб звільнитися від штампа раба? У стані люди вжити
осмислені дії для того, щоб вирвати себе з рук рабовласників? Та й
взагалі, виявиться людина в змозі побачити очевидне рабство?
Ми впевнені в великій мірі, і немає ніяких сумнівів в тому, що
коли більшість людей усвідомлюють свою вагомість, свою
багатовимірну основу, осяяну Любов'ю, Україна і весь світ знайдуть
свободу і вільний вибір до самовираження. Неможливо, як би не хотів
людина, знайти щастя, коли всі умови життя зводяться до тих дій і
бажань, які контролюються певними людьми. Неможливо знайти
щастя, коли людина знаходиться під ярмом вказівок і безглуздих
законів, які під прикриттям турботи призводять до зубожіння кожного
жителя України. Скільки ж можна терпіти приниження і силові тиску,
організовані численними структурами, контрольованими державним
апаратом?
У цій книзі буде оприлюднена вся викрита інформація програм, за
допомогою яких певні люди призвичаїлися контролювати і вводити в
зубожіння кожного українця. Поряд з цією інформацією ви також
дізнаєтеся, що відбувається свавілля найбільша провина лежить на
людях, що дозволяють проводити над собою безжальні досліди. А далі
ви самі прийміть рішення: залишатися в якості раба або взяти на себе
відповідальність і вирвати себе з рук рабовласників, створюючи вільну
Україну.
Вільна Україна буде висвітлена ЄДИНИМ Богом, і кожен з вас
зможе вести своє спілкування з ЄДИНОЮ безліччю Богів і приймати
свою участь у загальних Вселенських процесах. І кожен ваш шлях
завжди буду висвітлювати Я - Зеранта.
Я вас всіх Люблю і благословляю!
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Нова Україна – нове
мислення
Я попереджала про те, що Боже світло проллється з України. Я
попереджала і про те, що таємне стане явним. Так Я ж казала, що кожен
житель Землі стане учасником Божого промислу. І ось тепер ТУТ і
ЗАРАЗ відбувається те, про що Я вас попереджала і не одне століття.
Зараз відбуваються події на планеті Земля прискорилися в 14-ть
разів і це далеко не гранична швидкість. Всі замасковані задуми,
механізми та махінації, ретельно приховуються від людства, до цього
моменту розкривалися лише на три відсотки і то після того, як із життя
ішли люди, які були авторами ілюзії. Тепер, коли швидкості
збільшилися, коли Бог висвітлює ВСЕ, що Є, розкриється справжній
стан того, що відбувається на планеті Земля. І Я запевняю всіх у тому,
що якщо хтось з людей, що живуть на планеті Земля, побажає хоч малу
владу над людьми, або навіть над однією людиною, ЗАРАЗ взмолится.
Доля цих людей буде далеко незавидна, те, що вони будуть відчувати,
виявиться нестерпним тягарем для них. Якщо раніше, до цього
моменту, наприклад, президенти, також багато чиновників, безбожно,
не соромлячись, заробляли чималі кошти на громадян своєї країни,
тепер в одну мить увесь створений бруд буде виходити назовні.
У цій книзі Я висвітлятиму для усього людства реальність, яку ми
всі разом в силах змінити. У цій безжиттєвій, у безбожній реалії, майже
всі люди Землі є рабами, або сказати по-іншому, сировиною для
невеликої групи людей. Я буду висвітляти людей, що за шматок хліба,
не жаліючи себе і свої життя, готові захищати свого або своїх
господарів. Я буду висвітляти людей, які ввергають себе у вир чужих
ідей і сліпо йдуть в нікуди, відстоюючи чужі інтереси. Я покажу різні
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ситуації, які ведуть людину до руйнування. А далі Я розкрию Бога,
який не терпить всі варіації безбарвного і неживого, а ви, читаючі ці
рядки, будете в змозі опрацювати всі ілюзії відцвілого і зав'ялого
світосприйняття та світовідчуття. І ось тоді ви істинно зможете відчути
і відчути Бога в собі, а значить, і в своєму житті, в житті Землі, флори і
фауни.
Ну що, рухаємося далі!
Багато людей знімали документальні фільми, писали книги або
невеликі статті в скромних газетах про те, що все людство на даний
момент приречене бути рабами для невеликої жменьки людей, які
називають себе «елітою гідних». Але, майже, ні до якого результату ці
дії не привели. Знаєте чому? Інформація в газетах, у фільмах і в книгах
розкривалася всього на три відсотки. Три відсотки зі ста відсотків не
розкривали реальної картини того, що відбувається на Землі, і люди не
могли прокинутися і скинути з себе усі присоски і знайти в собі Бога.
Зараз настав момент, в якому Я розкрию для всіх людей Землі на всі сто
відсотків велику змову «еліти гідних». Зараз настав момент, в якому все
людство повинно прокидатися і відкривати Бога в собі. Тому
дивіться ..., слухайте ..., відчувайте ..., відчувайте, тоді ви зможете за
допомогою Бога розібратися в будь-якій життєвій сфері.
Є таке поняття, як зійтися в точці відліку. Також є таке поняття, як
вийти з окружної прогресії. Також є поняття про рівносторонньому
хресті. ЗАРАЗ Я розповім вам про те, що в точці відліку можуть зійтися й
розійтися всілякі задуми і творіння. Тоді як удо окружноїго прогресії
немає нічого, що може зійтися або розійтися для здійснення того чи
іншого задуму. Але якщо людина охоплює і вміщає в собі рівносторонній
хрест, то для нього всілякі поєднання різноманітних прогресій
складаються в окреслену картину, де кисть художника наносить на
полотно мазок за мазком, і на світ проявляється те або інше фізичне
явище. Невідомі люди зазвичай відмахуються від глобальностей, які їм
здаються нестерпними, але люди ведені завжди можуть розпізнати автора
або авторів, які доклали свою руку до того чи іншого прояву. Що Я хочу
цим сказати? Все дуже просто, якщо розуміти, відчувати Бога в собі,
усвідомлювати закони Всесвіту і Всесвітів.
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Так склалося на даний момент, що майже все людство Землі
знаходиться в глибокому, глибокому сні. Але не всі люди сплять.
Існують люди, для яких точка відліку ТУТ і ЗАРАЗ відкрита і вони
відчувають енергію сукупності своїх життів. Відчуваючи енергію
сукупності своїх життів, ці люди побажали контролювати інших людей,
які все ще живуть тільки одним життям і все не бажають знати
цілісного себе. Що означає точка відліку? Як такої точки відліку не
існує, але є одиниця сукупного часу, в якій відбувається
підсумовування і розкладання всіх одиниць тимчасового інтервалу.
Відчуваючи точку відліку, але не відчуваючи Бога, людина зазвичай
вампірить на себе багато моментів нескінченного життя. Концентруючи
тільки на собі енергію багатьох моментів, людина може розкривати в
собі загублені знання. За допомогою цих знань відірвана від Бога
людина може підпорядкувати собі все людство. Саме це зараз і
відбувається. Всього три людини на планеті Земля ЗАРАЗ зійшлися в
точці відліку, в якій вони відчувають себе як риба у воді. Ці троє
запланували поневолити і змусити працювати на себе кожного жителя
планети Земля. Але Я, в випередження, скажу так: Я не дозволю
проявитися їх планам і розкрию для кожної людини реальну картину, в
якій ще немає кольорових фарб і немає ще Відтворюючого Простору
для кожної людини. Але це поки, тому що як тільки люди почнуть
відходити від сну, в один момент чорно-біле придбає колір, і люди
почнуть отримувати свій Відтворюючий Простір. Ви ніколи не
замислювалися, чому існують такі організації як НАТО або ООН? А
такі як ЄС? А як ви думаєте, кому належить Міжнародний валютний
фонд, або скорочено: МВФ? Я думаю, ніхто достеменно не зможе
пояснити, кому підпорядковуються ці організації, та й люди, що
працюють в цих організаціях, самі не розуміють, хто організатор таких
установ. Довгий час один чоловік на ім'я Фаргуст мав владу над цими
організаціями і наводив смуту в усьому світі своїми егоїстичними
задумами. Він за допомогою цих організацій поневолював одну країну
за іншою, і плани його не були збагатитися, а заволодіти всіма людьми
поневолених країн. Він міг нав'язувати свої укази і просувати їх через
вищеописані організації, потім він дивився, аналізував і створював звіт
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про свою роботу. У своїх звітах він проводив межу між гарною
роботою і поганою. На його думку, поганою роботою вважалася та, при
якій люди не підлаштовувалися під його закони і виходили із зони його
величі. Доброю роботою, на його думку, вважалося, коли люди
починали деградувати і покладатися не на себе, а на уряд, який також
був під його контролем.
Поневолені правителі або глави своїх країн усипали під постійним
пресингом і тиском вищевказаних організацій. Усипали, означає, що
глави своїх країн починали забувати про те, чого ж вони насправді
бажали і про що мріяли. Починали забувати і усуватися від людей, які
їх обирали, починали забувати свою землю і всю Землю в цілому.
Фаргуст розумів, що якщо засипати людину матеріальними благами, то
у цієї людини почнеться кома, з якої вийти неможливо. У ці мережі
попалися глави багатьох країн. У ці мережі попався і президент України
В.Ф.Янукович. Він бажав, щоб Україна стала самостійною країною зі
своїми внутрішніми законами. Він бажав, щоб кожен українець був
вільною людиною і міг жити так, як було б його душі завгодно. Але
якщо його запитати зараз, чого ж він бажає, то він сказав би приблизно
так: «Я бажаю повернутися в президенти лише для того, щоб зайняти
себе роботою. Щоб забезпечити свою сім'ю всіма матеріальними
благами, які взагалі існують на даний момент. І взагалі, я не можу
зрозуміти, чого ви ще від мене хочете? ». Ось приблизно такою була би
чесна його відповідь. Я багато ще можу говорити про те, як і який
президент попався в мережі Фаргуса, але зараз це не так важливо.
Важливо те, що такі організації як НАТО, ЄС, МВФ та інші, починають
розуміти, що ними хтось маніпулює. А це означає, що все змінюється.
Ви можете поцікавитися, в яку ж сторону йдуть ці зміни: в хорошу чи
погану? Але, як ви розумієте, хорошого або поганого не існує. Ми самі
повинні брати на себе відповідальність і створювати Відтворюючий
Простір, у якому ми можемо Творити і Сотворяти загальні Проекти,
наприклад, по Землі і її гармонійного життя. Вищезазначені організації
мають необмежену владу над життям багатьох людей. І їх відновлення,
реорганізація, переосмислення, спрямоване до Бога, принесе чималі
плоди. Зараз Я працюю над тим, щоб люди, трудящі в цих організаціях,
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відчули світло, що виходить від Мене, і переосмислили все те, що вони
зробили за свої невеликі 60-т років. Далі їм необхідно перерозподілити
свою роботу так, щоб Ритм, що йде від Мене, прямував і
перерозподілявся ними в необхідному для Бога руслі.
ЗАРАЗ на Україні відбуваються великі зміни, але українці
перебувають у великому замішанні. Вони не розуміють, що
відбувається, і покладають свою відповідальність переосмислення на
інших, наприклад, на Путіна. Так, так, ви не помилилися. Ви думаєте,
Путін знічев'я ввів свої війська на територію України? Аж ніяк,
приблизно 49% всього населення України інтуїтивно бажали
приєднання до Росії. Але навіщо? Чому ви думаєте, що приєднавшись
до Росії, ваше життя придбає кольорові фарби? Ви розумієте, що від
себе не втечеш, і якщо ви народилися і живете на Україні, то якраз це те
місце, в якому вам в цей момент необхідно перебувати. Люди, які
роз'їхалися по інших країнах, вкорочують себе, і те життя, той
заробіток не принесе їм щастя, все буде навпаки. Тому всім людям, що
покинув свою країну необхідно в найкоротші терміни повернутися. Але
це, звичайно, потрібно відчувати і розуміти, без такого осмислення
людина випадає з Ритму Бога і скочується в прірву. Чи не приєднання, а
від'єднання України необхідно бажати. Тільки в такому розумінні
людина починає брати на себе хоч малу, але відповідальність. Який
толк в тому, що Україна приєднається до ЄС або до Росії? Люди
думають, що приєднавшись, наприклад, до ЄС, їх життя покращиться.
Але це далеко не так, навіть навпаки. Приєднавшись, люди України (не
всі), так чи інакше, потраплять в рабство, віддавши свою
відповідальність в чужі руки. Українці повинні зрозуміти: якщо йти
таким шляхом, то країна й мешканці її люди почнуть себе вкорочувати.
На даний момент, якщо 15% людей, охочих приєднання до Росії,
змінять свій настрій, то Путіну нічого не залишиться, як відвести свої
війська в місце їх дислокації. Так само, якщо люди, охочі приєднання
до ЄС, змінять своє світосприйняття, то в Україні почнеться
переосмислення багатьох життєвих сфер. Це означає, що всередині
України почнуться зміни, пов'язані з тим, що люди все більше і більше
почнуть відчувати і відчувати себе вільними. Далі, як наслідок, почуття
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і відчуття відтворять фізично. Ось цей процес чітко потрібно розуміти.
Людство вже дуже звикло покладати свою відповідальність на кого
завгодно, тільки не на себе. Тому людством і керують. Жителі України
думають, що ЄС здатний змінити життя кожної людини, що живе в
Україні, віддаючи відповідальність йому. Але у ЄС зовсім інші плани:
чи не налагодити життя людей, що живуть в Україні, а забезпечити
безперешкодний коридор для торгівлі. І поки на сьогоднішній момент все. Так як, скажіть, життя українців покращиться? Рівним рахунком
ніяк, а от ціни, тож зрослі на товари споживання, почнуть рости, і
зупинити їх ніхто не зможе. Цей процес призведе до зубожіння
багатьох українців. Хіба цього ми хочемо? Я проводжу роботу ЗАРАЗ з
організацією ЄС і пояснюю, що відкритий торговий коридор з України
їм великого доходу не принесе. Я пояснюю, що якщо Україна вступить
до ЄС, то вся Європа підійде до краху. Це не означає, що Україна така
погана, ні, це означає, що у країни під назвою Україна і у людей, що
живуть в ній, зовсім інші цілі і завдання. Я також веду роботу і з усіма
українцями, пояснюючи їм, що потрібно зберегти свою цілісність, тому
що тільки так нам буде легше розкрити в собі Бога. Тільки взявши на
себе відповідальність, ми можемо розкрити в собі Бога. Так ..., ось
такий ЗАРАЗ настав момент. І всім людям України, а також за Її
межами необхідно це розуміти. Багато українців обмотують мотузкою
себе по руках і ногах, уникаючи переосмислення того, що всі люди, так
чи інакше, пов'язані ЄДИНИМ Богом. Я раджу всім переосмислити цей
нерозлучний факт. Як тільки люди почнуть це відчувати, так відразу, в
одну мить, ЄДИНИЙ Бог поверне свої повноваження. А людство в одну
мить зможе відчути Ритм, що йде від ЄДИНОГО Бога, і тоді все
повернеться на круги своя. Від невідчуття Бога в собі багато людей
залишаються байдужими до всіх проявів тих чи інших ситуацій, як у
світі, так і в країні, в якій вони проживають. Навіть можна сказати,
залишаються не тільки байдужими, але й завдають шкоди тим людям,
які хоч якось намагаються внести свій внесок в усвідомлення того, що
відбувається. Я вже говорила і ще раз повторюся: залиште свої сім'ї в
спокої. Ще в свій момент Ісус говорив: «Я прийшов, щоб відлучити
сина від матері, батька від
сина ...» і т. д. Люди вподобали жити
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тільки інтересами своїх сімей і, як жити по-іншому, не можуть
переосмислити. Ось від такого світосприйняття багато людей
залишаються байдужими до багатьох процесів, що відбуваються, як у
своїй країні, так і на всій планеті Земля. Тільки взявши свій Простір у
свої руки, людина буде в змозі вбачати реальну картину, яка
відбувається в країні та за її межами. Потрібно всім людям навчитися
відчувати Ритм Бога, волю Бога, що поширюється, як на території
країни, так і по всій Землі. Відчуваючи волю Бога, людина буде в змозі
максимально відчути свою країну, угледіти всіляку дисгармонію і
дисбаланс, а далі внести свої корективи. Тоді президент і посадові
особи зможуть відчути кожного громадянина вже світлої країни, а
закони, які будуть носити багатовимірний характер. Саме наша
байдужість приносить в країну хаос і свавілля. Наше нерозуміння себе
як людину, як особистість, приносить в країну безбожництво і
байдужість.
Ви розумієте значення слова байдужість? Рівносильно удушенню.
І виходить: вас душать і вносять у ваше життя нестерпні умови. І це
відбувається тільки тому, що ви, кожен з вас, не бажаєте брати свою
відповідальність на себе і втрачаєте свій момент свого внутрішнього
бажання. Тільки у зв'язку з цими обставинами багато посадових осіб на
чолі з президентом дивляться на всі виникаючі проблеми людей з
високою крижаної гори, покритою густим туманом. І на цій високій
горі президент і чиновники танцюють свої танці, а також проводять
свій час так, як завгодно тільки їм. Решта людей держави через
небажання брати на себе відповідальність, забирати свою цілісність,
залишаються в самій низині, під ярмом багатьох чиновників. Далі
тільки й залишається, що скаржитися на всіх або сподіватися на Бога.
Але президент і багато чиновників вас не чують і, відповідно, не
розуміють, але знову ж тільки через вашу байдужість, як до себе, так і
до своєї країни, не кажучи вже про Землю. Бог, в свою чергу, чує
кожного з вас, але спрацювати за кожного з вас Він не може. Ви
розумієте? Бог завжди чує вас, але тільки ви, кожен з вас, відчуваючи
Бога в собі, взявши на себе відповідальність, опиниться в змозі все
повернути на круги своя. Бог за кожну людину загальну роботу не
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зможе виконати. На сьогоднішній момент Я впевнена, що багато людей
в змозі осмислити і зрозуміти: ви і тільки ви відтворите зміни, від яких
людство вийде з рабства і стане вільним у своєму виборі. Вибір,
розумієте ..., у кожної людини повинен бути тільки свій усвідомлений
вибір. Має бути своє, і тільки своє, Простір, що знаходиться в
загальному Просторі. І тільки перебуваючи в такій усвідомленості, ви,
кожен з вас, зможете відшукати щастя, знайти радість і набути Любов.
Я часто спостерігаю за всім людством і до цього моменту завжди була
одна закономірність: люди завжди підлаштовувалися під чужу думку.
Підлаштовуватися - означає забувати про себе і про свій вибір, про своє
відчуття Бога і Мене. Але на сьогоднішній момент Я рада констатувати,
що ця закономірність зникає. Наприклад, багато людей з числа
«майданівців» починають чути Мене. І це дуже радісний факт. Це
означає, що Ми вже разом з Богом починаємо вибудовувати свої життя.
Це означає, що Ми всі разом зможемо перебудувати Україну з
урахуванням кожного українця, з урахуванням ЄДИНОГО Бога. І це
світло проллється далі на всю Землю. Так буде!
Ви, кожен з вас, повинні чути Мене. І ви знаєте чому: тільки Я
знаю всі секрети жерців, всі секрети правителів тієї чи іншої конфесії. І
повірте Мені: люди, які до цього моменту були біля керма України, всі
до одного обкрадали кожного українця. Але в цьому не тільки їх
провина, ваша провина найбільша в тому, що ви дозволяєте з собою так
поводитися. Нестерпні побори з українців в відповідності з «законом» з
кожним роком все збільшуються і збільшуються. Наприклад: в уряду і
їхніх покровителів завжди на кожне ваше придбання були свої
махінації. Кожен українець зі своєї кишені збагачував тих, хто так
солодко говорив про те, що кожен українець дуже дорогий їм. Я лише
наведу приклади деяких махінацій: жоден автомобільний салон в
Україні не міг працювати тільки на себе, це пов'язано з нав'язаною
необхідністю робити відкат «пану», якого всі знають під ім'ям Рінат
Ахметов. Він розробив схему, за якою проходили ваші гроші, але так,
що ніхто з жителів України не міг здогадатися, що їх обманюють і
обкрадають, що на них наживаються. Схема Ріната Ахметова під
назвою «придбати автомобіль» обдирала український народ. З кожного
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придбаного авто він мав 4%, до цієї суми додамо ще розмитнити авто і
отримаємо пристойну суму, яку ми віддаємо в чужі руки. І це тільки
купівля автомобілів. Із суми платежу за енергоносії 5% становить
«відкат» для деяких осіб уряду, плюс відсоток до бюджету, і виходить:
ви сплачуєте суму, яка у багато разів перевищує справжню ціну. У ціну
на кожен товар, що купується вами, завжди закладений відсоток, що
йде в конкретні руки, до цього додамо відсоток, що йде в казну, додамо
собівартість самого продукту, і виходить ось яка картина: практично на
кожній вашій покупці наживаються окремі особистості. Так, і ще до
сказаного: кожен працюючий громадянин своєї країни виплачує
податки і нескінченну суму в пенсійний фонд. Ось яка реальність
вимальовується. Я завжди буду висвічувати всі махінації, але більшу
допомогу собі та Україні ви принесете тільки тоді, коли візьмете на
себе відповідальність за все, що відбувається, а далі ви, кожен з вас
буде в змозі прибрати весь цей бруд і зняти всі присоски з себе. Настав
новий час, і відтворюючий момент висвічує нові правила, в яких вже
гостро необхідно по новому відчувати, по новому мислити і по новому
здобувати. Це дуже великі зміни, з якими зустрілися українські
громадяни. Але Я завжди всіх попереджала про ці зміни. Всі були
повідомлені і розуміли, в якій країні народжуються. Так що зараз
потрібно сподіватися тільки на самого себе, але, звичайно, відчуваючи
Мене і ЄДИНОГО Бога. ЗАРАЗ без відчування реальності, що
відбувається людина зовсім випаде з життя і скотиться в саму глибину
ілюзій. Але об'ємно відчуваюча людина зможе керувати і направляти
своє життя так, як завгодно Богові і вашому Духу.
«Свіча горіла ...» - так в одній зі своїх пісень співала
А. Б. Пугачова. Свіча горіла ... Так, так і є на даний момент. Я скажу, що
свічка горить і в її полум'ї згоряють всі ті, хто в собі і в своїх душах
затамували бруд, від якої не бажають позбуватися. ЗАРАЗ всім людям
необхідно очищати себе і свої душі. Адже душа, в якій проявлена
індивідуальність, зіткана з численних поєднань космічних енергій. Душа
повинна постійно нести розширяючий рух, але людина від небажання
знати себе намагається різати свою душу на дрібні часточки і, замість
розширення, вносить в себе і в свою душу нестиковані один з одним
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енергії. Адже численні енергії без Любові не можуть поєднатися. Ось і
виходить: дії, які спрямовані без Любові, поєднатися не можуть, а як
наслідок, відтворюються кострубато і без світла. Вся кострубатість
ваших вчинків і дій закарбовується у ваших тілах і душах, і все більше
відриває вас від Духа, а без світла Духа жити неможливо, так само, як і
без світла Любові. ЗАРАЗ на Україні відбуваються події, які
зіштовхують між собою численні групи людей. У цих зіткненнях будуть
убиті багато українців. Я намагаюсь зменшити число убитих, але ... цієї
енергії нікуди подітися. Розумієте, про що Я зараз говорю? Напевно,
немає. Я поясню вам, що на сьогоднішній момент частота Землі з
неймовірною швидкістю збільшується. У ваших тілах ця частота також
повинна збільшуватися. Але коли людина не прагне себе знати і брати на
себе відповідальність, про яку Я говорила, то частота його тіла
залишається в колишньому вимірі. Низькі частоти зараз повинні усі
розкритися, але лише для того, щоб бути опрацьованими. Це означає, що
люди, в яких низькі частоти найбільш проявлені, повинні, так чи інакше,
їх опрацювати. Якщо у цих людей немає бажання проявити себе, то їм
необхідно піти із Землі. Всі сутички між людьми, які відбуваються і
будуть відбуватися, так чи інакше, пов'язані з цими проробками. Я
побачила 158 людей, які загинуть в цих масових сутичках, не рахуючи
людей, які загинули на Майдані. Ці люди зголосилися забрати низьку за
частотою енергію з собою для того, щоб опрацювати її. Їхні душі самі
зголосилися, щоб хоч якось допомогти Богові в Його роботі. Цю
інформацію необхідно відчувати і розуміти. Відчуваючи і розуміючи у
всьому обсязі відбуваються події, ви підвищуєте частоту, як своїх тіл,
так і частоту всієї планети Земля. На сьогоднішній момент ніхто з
живучих людей на Україні не знає і не розуміє, як і звідки береться
фізична складова подій що проявляються. Але ви повинні знати, що
будь-які події, які відбуваються на ваших очах, як у країні, так і в світі,
мають автора чи авторів. І повірте Мені, нічого не може бути проявлено
фізично без автора чи авторів. Я впевнена, що читаючий ці рядки
починає розуміти одну закономірність: за кожного з вас продумують і
втілюють фізичні дії, як у вашій країні, так і на всій планеті Земля. У
зв'язку з цією інформацією Я хочу вам задати питання:
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- Скажіть Мені, якщо за вас, за кожного з вас, приймає рішення
невелика група людей, тоді що ж залишається вам? Стає очевидним той
факт, що для людей зовсім немає Простору для виявлення своїх бажань.
Але тоді, як же ви, кожен з вас, живете? Так само очевидно, що життя
кожного з вас тече в тому руслі, в якому всі дії, на думку авторів, вам
«більш» підходять. Але це «більш» для авторів стоїть на першому місці,
бо це «більш» складається так, як авторам найбільш вигідніше і
комфортніше. І знову Я змушена виявити зону комфортності, в якій
загрузли люди, за яких беруть рішення «автори подій». Так само, в
свою чергу, і автори загрузли в цій зоні. Але дивно розуміти наступне:
людина є об'ємний прояв численного Вселенського Простору, в якому
він не тільки вхожий, але, при необхідності, може бути господарем. Ці
почуття і відчуття в кожному з вас заглушали не одне сторіччя. Але
кожен з вас знає, бо завжди сповіщений, що через Мене, через
ЄДИНОГО Бога, в кожному з вас все заглушки стираються, і тоді ви
починаєте відчувати у всьому обсязі всіх Всесвітів. Так чому ж ви
дозволяєте з собою поводитися, як з викинутими і нікому не
потрібними істотами? Чому багато людей за шматок хліба, за нікчемну
приманку вигороджують тих, хто за рахунок вашої енергії
наживається? Навіщо ви віддаєте своє рішення іншим авторам і
отримуєте назад збочену втілену дію? Тоді як кожен з вас рівний Богу.
Я відмовляюся це розуміти. Мені не хочеться бачити цю картину
повсюдно, як на Україні, так і в усьому світі. І ЗАРАЗ настав момент, в
якому всім людям України, а також і всіх країн світу, потрібно взяти
свою енергію в свої руки. До цього моменту кожен з вас віддавав себе в
інші руки і залишався без своєї цілісної енергії. Але ЗАРАЗ такі дії не
доречні. Мало того, вони згубні для людини, що бажає перебувати у
волі Бога. Я хочу для вас розповісти одну історію. Я не буду говорити,
де і коли відбувалися ці події, але подія має вам нагадати нинішнє.
В одній з численних сіл, що входили в союз країни під назвою
Єльцов, з покоління в покоління проживали, скажімо, звичайні люди,
для яких країна була чимось на зразок заїжджого дворика. У цьому
дворику, на їхню думку, можна було не піклуватися ні про чистоту, ні
про мораль. Це думка вже склалася давним-давно. «Навіщо», ‐ 15 ‐

говорили люди цього села, - «брати участь у союзі країни, якщо народні
обранці, висунуті союзом, повинні самі подбати про чистоту, а також і
про багате інше». Так і проходило життя для цих людей з покоління в
покоління. Будувалися будинки, далі зносилися, і на їх місці знову
зводилися новомодні побудови, які несли інший характер і сенс, але
люди, що живуть в цьому селі, не змінювалися. І ось, в черговий раз
підійшов час голосувань, на яких повинні були вибиратися народні
обранці, але люди, що живуть в селі, вважали так: вибори виборами,
країна країною, там і без нашої участі впораються. Проходили роки, але
в селі так і нічого не помінялося. І ось в один момент відбулися
наступні події:
- Іван, - голосно промовила Надія. - Іван, вставай, до нас з міста
приїхали.
- Чого хочуть? - Знехотя встаючи зі свого ліжка, промовив Іван.
- Кажуть, зміни великі в країні відбуваються і нам потрібно
прийняти якесь важливе рішення.
- Які ще зміни? - Виходячи в двір, промовив сонний чоловік. Іван
протер свої очі і побачив трьох осіб у військовій формі.
- Чого вам треба? - Запитав Іван.
- Ми прийшли до вас поки з проханням.
- З яким ще проханням?
- Їдьте з цього місця і чим швидше, тим краще для вас.
- З чого це ми повинні їхати із нашого будинку? - Промовив
обурений чоловік.
- На новому засіданні новообраного уряду було винесено
постанову, в якій говориться, що люди, які не захотіли прийняти нову
владу, повинні залишити країну.
- Про яку ви владу говорите? - Здивовано запитав Іван.
- У стані відбулися глобальні зміни, а ви навіть полінувалися
дізнатися про це, - нервово промовив чоловік, одягнений у військову
форму.
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- Мені нічого знати не потрібно, з тієї простої причини, що мій
прадід жив у цьому будинку, мій дід також жив у цьому будинку і я теж
живу в цьому будинку, і мені нічого від вас і від вашого уряду не
потрібно.
- Зате нам і нашому уряду потрібні ваші землі. З'їжджайте з цього
місця і швидше, - йдучи, промовив чоловік, одягнений у військову
форму. Двоє чоловіків розвернулися і попрямували за ним в наступний
будинок.
Іван стояв, як укопаний, в ньому і його тілі почало відбуватися
рух, якого він ніколи в своєму житті не відчував.
- Ми щось упустили, люба моя, - промовив Іван. - Тепер за нас
будуть приймати рішення, де і в якому вигляді нам далі існувати.
Надія ще довго не могла зрозуміти, про що говорив її чоловік. Але
в одну мить Іван прокинувся від довгого і важкого сну. Йому стало
зрозуміло, що ніколи і ні в чому не можна виявляти байдужість, а тим
більше, до себе і свого життя.
Я не буду говорити, чим ця історія закінчилася, скажу тільки, що
Іван зіграв в той момент вирішальну роль, і в усій державі загорілося
світло, що йде від Мене. Ви можете запитати мене:
- Невже одна людина в змозі щось змінити і пролити світло у своїй
державі?
Я думаю, ви чули, що від одного віруючого десяти невіруючим в
допомогу. Так от, Іван у своєї гілки родової решітки знаходився не на
останньому місці, а у витоків, тому зміни його почуттів і відчуттів
передалися всім людям цієї гілки. Я в попередній книзі розкривала для
вас інформацію про те, що кожна людина повинна відчувати свою
родову решітку, повинна відчувати Бого - людину, зачати свою гілку
роду, і через зачинателя гілки роду кожна людина може відчувати
Мене. Я відчуваю і бачу всі життєві сфери. І тільки Я запускаю
багатовимірний рух з урахуванням численного підсумовування всіх
Просторів. Далі відбувається переадресація інформації до кожної
людини. Давайте подивимося зараз, з урахуванням цієї інформації, на
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події, що в Україні: 58% людей відчувають Мене і приймають
переадресацію енергії інформації та усвідомлено розуміють, що
відбуваються зміни в країні під назвою Україна. ЗАРАЗ відбувається
перезаквашення всієї системи, починаючи від простої працюючої
людини і закінчуючи всією політичною структурою. Інші ж 42%
населення України взагалі не можуть зрозуміти Божого промислу. Ці
люди не відчувають ґрунту під своїми ногами і метушаться між
багатьма рішеннями, такими як: бути в складі України або перейти до
кого-небудь, наприклад, до Росії, або, як багато говорять, до В.В.
Путіна. Це рабське мислення, від якого цим людям не вижити в новій
Реальності. Тому передбачаю багато смертей і зникнення людей. Люди
масово зараз будуть йти з життя, і це буде відбуватися лише з вини
самої людини. ЗАРАЗ настав момент, в якому не можна займати
нейтрально-ілюзорну позицію. ЗАРАЗ ні в якому разі не можна
знаходитися поза Бога, від якого йде висвічувальна Реальність. ЗАРАЗ:
або ви відчуваєте Мене і рухаєтеся в ритмі Бога, або ви йдете з життя.
Інших варіантів на сьогоднішній момент не існує. На планеті Земля
залишаться лише ті люди, які відчувають Мене і ЄДИНОГО Бога. У
зв'язку з цією інформацією скажіть Мені: що для вас найважливіше в
житті? Що, на вашу думку, для вас стоїть на першому плані? Тільки не
кажіть Мені, що ваші рідні. Я вже втомилася від такого мислення.
Якщо взяти регіони південного сходу України, то багато людей
вважають, що для них на першому плані стоїть стабільність, і їм не
важливо, хто і як цю стабільність для них відтворить. Найсумніше в
цьому питанні те, що багато людей навіть не підозрюють, що насправді
означає стабільність. Від незнання і нерозуміння людьми багатьох
Просторів, відбувається те, що Я називаю деградацією цілої нації
людей, а в нашому випадку - України. Навіть саме слово стабільність за
змістом не відтворюватиме живе життя, а, навпаки, стабільно
прикриває нашу дійсну реальність. Натовпи людей, тримаючи
транспаранти і прапори на мітингах, взагалі не розуміють реальність,
що відбувається, вимагаючи стабільне життя. Мені й ЄДИНОМУ Богу
не залишається нічого, як дати цим людям стабільність, в якій
закладена смерть. І тому рахунок смертей іде вже на мільйони. Ви
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розумієте, яку інформацію Я ЗАРАЗ розкриваю? Я кажу про ЄДНІСТЬ,
яка може бути тільки в множині. Очолює нашу ЄДНІСТЬ: ТВОРЕЦЬ,
Я, ЄДИНИЙ Бог і Дух кожної людини. Далі кожна людина приймає
своє рішення: возз'єднатися в ЄДНОСТІ або залишитися осторонь.
Прийняти Наш спільний цілющий Ритм або, не розуміючи загальних
процесів, злетіти у прірву ілюзії, а значить, до смерті. ЗАРАЗ настав
момент осмислених дій. Осмислено відчувати і розуміти реальність на
планеті Земля на сьогоднішній момент може кожна людина. Але
виникає питання: виходячи з яких міркувань, багато людей не бажають
себе знати і не хочуть перебувати в ЄДИНОМУ і загальному Ритмі? Я
переглянула всіх людей, як Україна, так і всієї Землі, і виявила
наступне: людський страх перед реальністю. Як страшно багатьом
людям вийти чи увійти в реальне життя. Як страшно осмислити і
зрозуміти, що кожна людина тримає відповідь тільки перед собою і
своїм Богом, і тільки Бог може сказати людині - ти повинен ... Як же
страшно зрозуміти, що ти вже не можеш очолювати ні чоловіка, ні
дитини, ні кого б то не було. Як страшно осмислити, що вся
відповідальність за події на планеті Земля лежить тільки на тобі. А це
означає, що потрібно взяти на себе відповідальність і увійти в Єдиний
Дім, а далі стати корисним Мені й ЄДИНОГО Богу. Як це страшно
виявляється для багатьох людей ..., і через це страху багато людей не
бажають позбуватися рабського мислення. Ось і виходить, що люди
самі добровільно віддають себе на поталу своїм господарям, але лише
тому, що господарів можна звинуватити, але не себе. От і йдуть один за
іншим багато звинувачень у всього уряду. У свою чергу, весь штат
уряду не може зрозуміти, чому їх звинувачують і в чому. Потім
виступає президент і говорить наступне: «У нашій країні все добре, і
зауважте, валовий внутрішній продукт зростає, зарплати підвищуються,
і взагалі, в нашій країні утворилася стабільність». Але на питання:
«Чому люди України не помічають поліпшень?», - Президент зазвичай
відповідає дуже розмито і зовсім не по суті. Тому люди України, до
цього моменту завжди обговорюючи цю тему, говорили: «Наш уряд
повністю корумпований». Але ніхто навіть не замислювався, що
корупцію в Україні створює кожен громадянин. Кожен житель України,
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живучи тільки своєю сім'єю, створюючи стабільну обстановку в сім'ї і і
максимум ушляхетнюючи своє житло, сприяє процвітанню невігластва
і корупції. Для багатьох людей ця інформація зовсім не буде
сприйнятою. На питання: «Чому люди не розуміють цю інформацію?»,
- Я відповім: люди звикли відшукувати в своїх тілах болячки, і влізати в
чужі Простори з метою установки свого прядка. Я розшифрую слово
«корупція» і ви зможете побачити своє сприяння в цьому
словосполученні. Перший склад КОР: Я додаю відсутні літери –
користь. Далі йде склад: РУП, але Я також додаю відсутні літери:
рубати. І останній склад: ци, Я розшифрую цей склад так: енергія Чі. А
на віддалі залишилася буква: я. А тепер дивіться, що вийшло: я,
чоловік, виходячи тільки з своєї користі, рублю і вирубую енергію Чі. А
Чі, як ви знаєте, це дихання нашого ТВОРЦЯ. З урахуванням цієї
інформації Я поясню вам, що кожна людина, яка не відчуває, не
враховує і не розуміє дихання ТВОРЦЯ, так чи інакше, бере участь у
корупції. Тому, якщо ви говорите про корупцію в нашій країні, знайте,
що саме ви в цьому приймаєте головну участь. Ви можете заперечити і
сказати, що в корупції ви свою участь не приймаєте. Я відповім на ваше
заперечення так: ви і тільки ви приймаєте свою участь у збагаченні
багатьох людей, наприклад, таких як Православний Митрополит
Іларіон. Ви хіба не знаєте, що Митрополит Іларіон викупив 150-т
гектарів землі і збудував будинок, який за своїм зовнішнім та
внутрішнім оздобленням перевершує відомий всім будинок у Міжгір'ї?
Ви можете сказати, що ви не знали про таку інформацію. А Я вам
скажу, що саме ви, кожен з вас дав йому владу над вами і вашими
грошима. А далі поясню: ви без почуттів і відчуттів віддаєте себе і свою
віру кому завгодно, наприклад, тому ж Митрополиту Іларіону. Але
Митрополит Іларіон, щоб ви розуміли, один з трьох осіб, хто зійшовся в
точці відліку. Він один з трьох, хто побажав влади над людьми. Я
раніше розкрила махінації деяких особистостей, які встановили свій
відсоток на всі ваші придбання, так от, Митрополиту Іларіону йде
найвищий відсоток. Ви можете запитати: «Як же таке може бути? Він
же слуга Бога! ». На що Я відповім: він не слуга Бога, він служить
тільки своєму егоїзму, а ви сприяєте роздуванню його его. Це необхідно
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розуміти. Потрібно вміти відчувати, відчувати і вірити тільки Мені, а
через Мене - творець, тоді ви ніколи не попадетеся в мисливські мережі
і не будете сприяти чиєїсь наживи заради наживи. У свій момент
В.І.Ленін угледів, що сліпа віра, заради віри, служить опіумом для
народу. Він угледів, як багато служителів в храмах використовували
велику масу людей у своїх егоїстичних цілях. Довго обмірковуючи
побачене, він прийшов до думки, що існує гостра необхідність у тому,
щоб вилучити велику масу людей з храмів. Тільки з цієї причини в той
момент знищувалися багато монастирів і храмів. Але хочу зауважити:
знищувалися тільки ті монастирі і храми, в яких Мене приховували від
усіх людей. Я не можу зрозуміти наступне: навіщо Мене, первородну
Мати і жінку, намагаються приховувати ті люди, які перед своїм
втіленням клялися Мені на вірність? Ті ж служителі Богу в храмах, ті ж
люди, яким дісталися заводи, підприємства, магазини і т.д.? Я раніше
вже обумовлювала, що все створене людьми тримається на Моїй
енергії. І ЗАРАЗ Я вилучаю свою енергію у тих людей, які взагалі не
бажають Мене знати. І що ж залишиться вам? Тільки ваш егоїзм і
більше нічого. Складно Мені іноді стає розуміти людей, які не
відчувають зовсім. Що тут ще можна сказати ...? Іноді складно
підібрати слова, щоб описати людську бездіяльність. ЗАРАЗ на наших
просторах України люди знову створюють вибір. Але скажіть Мені, як
можна створювати вибір? Створювати і творити можна, але ніяк не
вибирати. Так в чому ж знову копаються люди? Люди України знову
створюють вибір: наприклад, вибирають, що буде в нашій країні: те чи
це, а може бути ось це; вибирають, кому віддати свій голос: цьому
кандидату або ось цьому,
і т. д.? Я бажаю висвітити оману багатьох
людей: ми не створюємо вибір, ми, відчуваючи своїми серцями,
відтворюємо енергію Чи. І повірте Мені, людина, яка прийме
чиновницький апарат, в один момент буде тримати свою відповідь
перед Богом. Тому не ви обираєте, а Бог відтворює момент, в якому
потрібний Богу кандидат пройде на виборах і очолить президентський
апарат. І ті чиновники, які це відчувають і розуміють, Я б сказала, з
великою неохотою йдуть обиратися, тому що це дуже велика
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відповідальність перед Богом, особливо ТУТ і ЗАРАЗ. І знову Я
змушена звернутися до всіх людей нашої України:
- Ні в якому разі ЗАРАЗ не вводьте себе в рабство. Ні в якому разі
ЗАРАЗ не думайте, що Україна і життя в ній залежить тільки від
президента і від чиновників. Це найбільша омана всіх людей, як в
Україні, так і у інших країн. Ви, і тільки ви, кожен з вас є ціла країна, і
тільки від кожного з вас залежить, якою буде наша країна під назвою
Україна. Чиновники і президенти приходять і йдуть, але ви, люди,
повинні служити основою для Бога. Ви, люди, повинні приймати свою
участь в тому, що відбувається за стінами парламенту. І тільки вам,
відчуваючи ЄДИНОГО Бога і Мене, приймати чи не приймати закони,
які виходять з чиновницьких вуст. Ви, і тільки ви, повинні служити тим
пропускником, який визначає розумність роботи президента і
чиновників. До цього моменту люди України ілюзорно думали, що
президент і чиновники служать основою держави. Але хочеться задати
всім питання: чому людина віддає себе і свою енергію в чужі руки?
Невже людям так бажається бути рабами в державному ладі? Невже
вам зручно, коли за вас вирішують, ким і в якій якості вам бути. Ви
повинні розуміти, до цього моменту президент і багато чиновників
розуміли, що народ, наприклад, України служить сировиною для
розвитку країни. Виходячи тільки від такої думки, народні депутати та
президент виносили на голосування багато проектів, які в подальшому
впроваджувались у ваше життя. Повірте, багатьом чиновникам вигідно,
щоб люди України не змогли прокинутися і взяти на себе розвиток
своєї країни. Тому що, як тільки це відбудеться, то влада, безмірні
гроші і самораздувательство розвіється, як лушпиння, а за цим і всі
чиновники, які доклали свою руку до цієї ілюзії.
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Ілюзорні міста, гроші,
влада і правителі
Далі Я хотіла б розповісти вам про те, хто, як і коли створював
міста і держави, які існують і донині.
Люди, чомусь, не хочуть замислюватися над подіями, що
відбуваються на всій планеті Земля, хоча відбуваючи, не знаючі часу,
події так чи інакше пов'язані з кожними з вас. Я вже описувала у серії
книг «Роза Миру», що всі люди до однієї людини життя своє
відтворювали на гектарах землі. Також про це говорилося і в книгах
В. Мегре: «Дзвенячі кедри Росії». Я хочу звернути вашу увагу на те, що
тільки на гектарах землі, можливо створювати Райя. І тільки з гектарів
землі відкривається портал для переходу на свої планети, в свої тіла
Аватар. Але жерці, які вважають себе «вищими Богами»,
запропонували людям замість одного гектара землі два гектари, тоді як
ТВОРЕЦЬ продумав для кожної людини Землі один гектар. Уявляєте,
які ж «хороші» жерці: ТВОРЕЦЬ дав людині на Землі один гектар, а
жерці запропонували і дали два гектари землі. Запитайте, у чому ж
підступ? Другий, пропонований жерцями, гектар тільки ілюзорно
висвічувався на великих площах, названих містом. У той момент про
поняття «місто» нікому не було відомо. Так от, головним жерцем по
імені Карпуст був продуманий проект під назвою «спустити людину з
небес». Він думав так: «Якщо я запропоную людині ілюзорний гектар
землі в окресленому просторі під назвою «місто», то люди підуть за
ілюзією і залишать свій Райя на своїх реальних гектарах, даних
ТВОРЦЕМ». Він проводив масштабні рекламні акції, пояснюючи, що
другий гектар в місті набагато важливіше вашого реального гектара. І
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Карпусту вдалося вивести більшість людей з їхніх реальних земель. Так
що ж отримали люди, що пішли за Карпустом? Люди отримали ілюзію
гектара. У проведеному просторі, званому місто, Карпуст запропонував
усім які ввійшли і які вийшли обмежити своє розуміння Бога. Але, щоб
люди нічого не зрозуміли, він запропонував ввести свята, пов'язані з
розумінням Бога. У інші ж дні, на його думку, люди повинні були
зводити в просторі міста споруди, що нагадують будинку. І він
придумував призначення цих споруд, кажучи, що Бог буде набагато
ближче, якщо створити в нашому місті Божі храми. І ви сліпо слідували
вказівкам Карпуста. Забували про свої Простори, про свої живі гектари
і зовсім забували Бога. Тільки Я і моє коло Бого - людей продовжували
відтворювати живе життя на своїх гектарах. А ви віддалялися від Нас і
від Бога. Далі сталося наступне: енергії ТВОРЦЯ, що проводяться
Мною, енергії вашого Бога і вашого Духа проходили на Землю. Але вас
вже на Землі не було, тому що кожен з вас був відірваний від Бога. Як
наслідок, в просторі міста, де перебувала більшість людей, утворилися
вихрові потоки, що піднімаються вгору. Вихрові потоки утворювалися
тому, що в просторі міста люди вже не чули Мене, ТВОРЦЯ і свій Дух,
лише деякі ще відчували ці цілющі енергії. Відчуваючі люди приймали
енергії свого Духу, а через Мене і енергії ТВОРЦЯ, але заземлитися ці
енергії не могли через відсутність реальних гектарів. Тому й
утворювався один з вихрових енергетичних потоків, що прагне вгору.
Інший вихровий потік утворювався від людей, які втратили почуття і
відчуття Мене і ТВОРЦЯ, а також свого Духа, від них утворювався
другий вихровий потік, що піднімався також вгору. Ці два вихрових
потоку з'єдналися між собою, і згодом відтворили душу людини, якого
всі знають як В.В. Путін. Його душа в той момент проявилася на
планеті Земля і знайшла фізичну плоть. Але відтворити не людську
душу могла тільки людина, а саме жінка. У той момент жінка на ім'я
Заява погодилася відтворити не людську душу, так світ отримав
першого і головного царя, якого вперше почали носити на руках.
Іменували першим в історії Землі царя Німфусом. Німфус мав
неймовірну владу над усіма людьми. А знаєте чому? Енергії, що
утворюють 2-а стовпа вихровій спіралі, безпосередньо були пов'язані з
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усіма людьми, що увійшли в простір міста. Душа ж Німфуса була
зіткана з ваших енергій, що знаходяться в 2-х спіральних стовпах.
Нагадую: перший стовп піднімався від віруючих в Бога людей, а другий
стовп піднімався від тих людей, які забули Бога. І панував Німфус, та й
панує, тільки за рахунок вашої енергії, і життя його також було і
продовжується тільки за рахунок вашої енергії.
- Як же таке може бути, адже наскільки ми знаємо, душу
відтворити можуть тільки два Бого - людини за участю Зеранти і
ТВОРЦЯ?
Я задам вам зустрічне запитання:
- Хто ж тоді ви? Ви і є Бого - люди. І саме ваша непричетність до
Бога відтворила чи не людську душу Німфуса.
- Німфус - не людина?
- Так, Німфус не є людиною. Цілісна Людина відтворюється
тільки тоді, коли ТВОРЕЦЬ, Я, далі людина, захотів зачати нову душу, і
Любов висвітлюють Собою нове СоСоТворення. А Німфус Нами ні
висвітлений. І ви не бажали від себе цього творіння, але енергіям, які ви
вже приймати не могли, нікуди було діватися. Тепер ви розумієте?
- І скільки відтворених дисгармонією людей знаходиться на
планеті Земля?
- Цю тему Я ще торкнуся, але ЗАРАЗ Мені б хотілося, щоб ви
прояснили для себе наступне: вами можуть керувати і підносити для
вас дрібні простору лише тоді, коли ви віддаєте частини себе в інші
руки. Я хочу, щоб ви зрозуміли цю інформацію і забрали частини себе в
себе. Тоді В. В. Путін загубить свою владу над всіма вами, а далі Я
розберу його не людську душу і закрию цьома енергіями створену дірку
в Землі. Діра в Землі утворилася тоді, коли ви кинули свої реальні
гектари землі і пішли в ілюзорне існування ілюзорних гектарів. Коли
енергії душі Німфуса закриють дірку в Землі, Я зможу підвести його до
людської душі і його дух зможе прийняти людину в себе. У свій момент
Я довго роздумувала про те, що робити з Німфусом і прийняла рішення
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зачати людську душу для нього. У той же момент ТВОРЕЦЬ, Я і Любов
відтворили людську душу, яку Німфус зможе прийняти своїм духом.
Людей Землі відвели з реального Райя і підкинули для них
ілюзорне існування в містах. Міста розширювалися, і їх ставало все
більше і більше. Далі утворювалися держави, окреслені кордонами.
Щоб вивести людей з щасливих Просторів і ввести в обмежене
безбожництво, жерці розробляли нові діалекти єдиної мови. Діалекти
розмножувалися і перетворювалися на нові мови, а з ними і нові
держави. Щоб людство зовсім загубило своє коріння, жерці розробляли
нове мислення, яке розділило спорідненість і звернуло в нації. Далі
одну націю єдиного кореня примушували боротися з іншою нацією
того ж єдиного кореня. Так і почалася ера боротьби за свою і тільки
свою націю. Завойовники «нових земель» забирали в полон іншу націю
і робили з них для себе рабів, не підозрюючи, що самі є такими ж
рабами. Завойовані раби часто бунтували, і бувало так, що під час
повстання завойована нація відбирала ілюзорну свободу у
завойовників. Жерці ж завжди переживали, коли такі події розгортали
свій лик. Страх їх базувався на тому, що люди, які борються за свободу
зможуть згадати Бога, а також згадати свої гектари. У цьому випадку
влада жерців могла в одну мить зруйнуватися. Довго розмірковуючи
над цією проблемою, жрець на ім'я Кратій розробив свій проект, який
згодом був названий «демократією». Так що ж придумав жрець на ім'я
Кратій для того, щоб завойовані раби перестали бунтувати? На раді
жерців Кратій розкрив свій безжальний проект. У цьому проекті він
представив семи жерцям наступне:
- Я довго думав над проблемою бунтуючих людей, - почав свою
промову Кратій, - і думка моя зібралася от у яке рішення. Я в
нав'язливій формі запропоную всім рабам Землі золоті монети різної
ваги, а значить, і вартості.
- Я не можу зрозуміти, що це змінить, - промовив один із семи
жерців на ім'я Розвіст.
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- Дуже багато, яке з дуже малого нам дасть найбільшу владу над
усіма людьми Землі на віки віків.
- Так на чому ж грунтується твоя влада? - Запитав Розвіст.
- Золотими монетами, що видобуваються на золотих копальнях
тими ж рабами, ми оцінимо всі товари. Відтепер вартість товару,
неважливо якого, буде оцінюватися тільки золотими монетами. Але,
щоб отримати свій доступ до золотих монет, раб повинен буде своєю
роботою, оціненою золотом, день у день безбожно доводити собі свою
значимість.
- А як же ми змусимо рабів прийняти твій проект? - Запитав той
же жрець на ім'я Розвіст.
- Та все дуже просто! - Радісно вигукнув Кратій. - Ми створимо
указ, в якому буде оголошено усім рабам Землі наступне: кожен
захоплений іншою державою людина відтепер не буде рабом, а
називатиметься «вільною людиною», який сам вирішуватиме, як йому
жити. Так само ми додамо, що ми - з роду «шляхетних жерців» і дуже
піклуємося про кожну людину, тому, щоб не допустити більше рабства,
кожен житель Землі буде отримувати винагороду за свою роботу, яку
кожна людина буде вибирати сам. За свою винагороду кожен житель
Землі зможе для себе і своєї сім'ї придбати будь-яку різноманітність
товарів. Тепер ви розумієте мене? Ця ілюзорна свобода принесе нам
найбільшу владу над усіма людьми. Золоті копальні контролюватися
будуть тільки нами і більше ніким. Ми будемо вирішувати, кому і
скільки кинути золота, і більше ніхто не зможе приймати такі рішення.
Тепер розумієте, що я розробив? Цей проект згодом дасть нам
найбільшу владу і принесе нам найбільшу славу в усі віки. Кожен
житель Землі буде тільки нашим рабом і більше ніхто, крім нас, не буде
в змозі вести контроль над усім людством Землі. Ми будемо
вирішувати: якої нації жити, а який померти. Ми навіть зможемо
вирішувати, яку людину в той чи інший момент очолити ту чи іншу
державу. Ми вирішуватимемо: які закони будуть ухвалені в тому або
цій державі. Ми будемо єдині боги на всій планеті під назвою Земля.
ТВОРЕЦЬ і Його перша дочка виявляться не в змозі змінювати наше
рішення.
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Семеро жерців в один голос промовили:
- Кратій, ти - демон. Ми приймаємо твій проект і відтепер ти наш головний жрець.
Ось так люди почали вести свій відлік днів, місяців і років,
складаючи століття за століттям в надії заробити багато золотих монет,
що згодом перетворилися в звичайні папірці, щоб забезпечити себе і
свої сім'ї необхідними товарами. Ось так ви і почали грабувати і
вбивати за підкинуті вам золоті монети. Ось так і почалася епоха рабів і
рабовласників, що дійшла і до наших днів. На даний момент в системі
Кратія так і нічого не змінилося, все так же золоті запаси Землі
контролюються окремими людьми. У всіх державах приймаються
тільки ті закони, які прораховуються жерцями. А люди всіх держав
навіть не підозрюють, що є рабами для невеликої купки людей. Такі
організації як НАТО, ООН та ЄС служать і спрямовані на те, щоб
створити ілюзорну рівновагу в безбожних законах. ЗАРАЗ Я з великою
впевненістю можу сказати, що ці організації в один момент
зруйнуються, як і всі банківські структури, що контролюють золотий
запас нашої планети Земля. Банківські організації були продумані і
задіяні лише для того, щоб тримати під своїм контролем всі країни
світу. Ви не підозрюєте, яка система впроваджена в банківській
структурі. Через цю систему ведеться контроль всіх держав і міст
усього світу. Через цю систему ведеться контроль кожного
громадянина будь-якої держави.
- Навіщо всіх людей взяли під контроль?
- Лише для того, щоб відчути владу над усіма людьми. А далі Я
розкрию ось яку інформацію: всі банки і їхні відділення в усьому світі,
як ви знаєте, беруть з кожної вашої операцією свій відсоток. Але лише
небагато знають про те, що відсотки, що беруться з кожної людини тієї
чи іншої країни, йдуть тільки в одні руки.
- Як таке може бути?
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- На даний момент всі банки світу - це одна мережа, яку утримує
всього одна людина. Банки - це його вигадка, передана у спадок своїм
синам. У кожній країні існує центральний, контролюючий банк,
наприклад, в Україні - це НБУ, який дає або не дає свій дозвіл на те,
щоб організовувалися комерційні банки. Всі комерційні банки, так чи
інакше, змушені відраховувати всі зароблені відсотки, взяті з людей, в
НБУ. У свою чергу НБУ підсумовані відсотки пересилає в ілюзорний
банк, який постійно змінює своє місцезнаходження і на даний момент
знаходиться в Бельгії. І такі дії роблять всі банки світу. Так на які ж
кошти ведуть свою роботу численні банки світу? Я вам розкрию
інформацію, що всі банки світу залежать і тримаються тільки за
рахунок ілюзорного банку, який контролювався довгий час всього лише
однією людиною, а тепер його двома синами. А тепер, з урахуванням
цієї інформації, скажіть Мені, в чиїх руках знаходиться золотий запас
нашої країни? У чиїх він руках? Тільки в одних. Я все бачу і знаю, від
Мене ніхто не зможе нічого приховати, тому що Я - дочка ТВОРЦЯ. І
коли політики кажуть, що золотий запас України виріс або знизився,
знайте: це була замаскована брехня. Коли говорять, що банки сильно
залежать від грошових оборотів, які рухаються усередині банку, це така
ж брехня. Всі банки, так чи інакше, залежать від ілюзорного банку,
який управляється на сьогоднішній момент всього двома людьми. І
вони вирішують, який банк розвинути, а який втопити з усіма
вкладеними в нього вкладами. Я хочу задати вам ще одне питання:
- Скажіть Мені, як ви тепер поставитеся до того, що деякі люди з
політичного апарату говорять про державній скарбниці, нібито
скарбниця порожня, або нібито у скарбниці на сьогоднішній день
лежить золотий запас? в доларах? І взагалі, поміркуйте: скарбниця
коли-небудь поповнюється? Я відповім: ніколи в державі під назвою
Україна не було скарбниці, всі кошти були надані, нібито під відсотки,
багатьма організаціями, утвореними мережею відгалужень від МВФ.
- Як же так? - Запитаєте ви. - Адже Україна - це окрема держава зі
своєю інфраструктурою?
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- Ви праві тільки в одному: це окрема держава, але, щоб ви
розуміли, вся інфраструктура належить людям, що знаходяться далеко
за межами нашої держави.
- Так що ж, ми працюємо не на свою державу, а на інших людей,
які навіть не проживають в Україні?
- Поки, на сьогоднішній момент, кожної людини України і всіх
країн світу жерці використовують у своїх егоїстичних цілях.
- А як йдуть справи з політиками і президентом, вони адже дають
свої обіцянки людям України, кажучи, що життя українців стане більш
вільним і багатим? Кажуть, що казна України повністю залежить від
людей всієї України? Що ж вони зовсім не розуміють, хто ними і нами
керує?
- Я проясню і виведу всіх людей в реальне і осмислене розуміння.
Дивіться: ЗАРАЗ Я покажу для вас реальність президента
В.Ф.Януковича, і ви зможете прояснити для себе багато приховувані
моменти.
Після проведеного в своєму кабінеті робочого дня Віктор їхав у
супроводі великого кортежу додому. Кортеж стрімко проривався по
звільненим дорогами Києва до Межигір'я. Виїхавши з міста, Віктор з
великим інтересом подивився у вікно свого автомобіля, а за вікном
миготіли дерева і лише іноді з'являлися проблиски полів, потім знову
дерева затуляли прекрасний вигляд.
- Як же все щільно влаштовано в нашій країні, - промовив Віктор.
- Що ви маєте на увазі, Віктор Федорович? - Питаючи, обернувся
водій.
- Так ось, дивися: обабіч дороги висаджені дерева, і здається, що
кінця і краю немає безпросвітної лісосмузі. І раптом несподівано
з'являється проблиск, і ти можеш споглядати красу полів.
- Не розумію, Віктор Федорович, про що ви?
- Та все про те ж. Знаєш, я все своє життя мріяв, щоб жителі
України могли бачити у своїх життях не тільки безпросвітну імлу, а
величні проблиски вічного. Але до мого нещастя цього не станеться.
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- Та не хвилюйтеся, Віктор Федорович, коли-небудь ви зможете
виконати свою мрію.
- Боюся, що мрія моя так і залишиться мрією ...
Далі Віктор і водій мовчки мчали в строю супроводження до місця
призначення, але Віктор все намагався пригадати момент, в якому він
дав слабину і пішов по тому шляху, по якому йдуть тільки слабкі люди.
Він почав згадувати, як ще до виборів у президенти України, в яких він
брав участь, до нього підійшов чоловік і представився Егнессом.
- Віктор Федорович, у мене є для вас пропозиція, від якої вам
неможливо відмовитися, - вимовив Егнесс.
- Молодий чоловіче, мене зараз цікавить тільки моя передвиборча
кампанія, і якщо у вас щось важливе, зверніться до моїх заступників.
- Добре, але в такому випадку сьогодні ввечері у вас трапиться
нещастя.
- Ви про що? Ви що, мені погрожувати збираєтеся? - Невдоволено
промовив Віктор.
- Я не можу вам погрожувати, але люди, що мають безмежну
владу, можуть.
Віктор відчув себе, як в лещатах, і вимовив:
- Я - без п'яти хвилин президент України, і ви мені погрожуєте?
- Віктор Федорович, ви навіть не розумієте, з ким маєте справу. Вони
завжди були, є і будуть, а ви, навпаки, начебто є, але завтра вас може і
не бути.
Віктор хотів було щось сказати, але Егнесс підняв праву руку
навпроти його вуст і вимовив:
- Віктор Федорович, ви і уявлень не маєте, як влаштований світ і
хто в ньому господар. Так от, «господар» всього світу дав мені
завдання, з яким я, так чи інакше, впораюся і в цьому немає ні
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найменших сумнівів. «Хазяїн» наказав мені вас завербувати, і тепер ви
будете служити тільки його цілям. І повірте мені, так було з усіма
президентами України. Так що, Віктор Федорович, далі розвиток
нашого діалогу я бачу так: завтра ви зустрінетеся особисто з
"господарем" усього світу, і це не обговорюється, в іншому випадку ми
зітремо вашу сім'ю з лиця Землі.
- Добре, я зустрінуся з вашим, як ви там сказали, «названим
господарем».
Вночі Віктор не міг спати, тому що він відчував, що названі сили
набагато перевищують його подання. Він також розумів сенс очної
ставки, і від цього в його серці були почуття хвилювання і він, сам того
не очікуючи, промовив:
- Пресвята Діва Марія, підкажи мені, будь ласка, вихід з ситуації,
що склалася і я, Богом клянусь, не забуду Тебе.
Вранці до його будинку під'їхав автомобіль, з нього вийшов
Егнесс. Віктор уже був готовий до дороги, він статечно вийшов з свого
будинку і попрямував до автомобіля.
- Доброго ранку, Віктор Федорович, - простягнув руку Егнесс.
- Подивимося ще, який це ранок, - невдоволено пробурчав Віктор.
Автомобіль підвіз двох осіб до приватного літака.
- Швидко ви все влаштували, - звернув свою увагу Віктор.
- Це не я все влаштував, а він.
Літак піднявся в повітря і бортпровідник оголосив по гучному
зв'язку, що літак зробить посадку через дві з половиною години. Після
30-ти хвилин польоту Віктор закрив очі і міцно заснув.
- Віктор Федорович, пора прокидатися, ми прибули на місце, голосно сказав Егнесс.
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Віктор відкрив очі, повільно підвівся зі свого місця і попрямував
до виходу. У траппа літака стояв автомобіль.
- Нам в цю машину, будь ласка, проходьте, - жестом руки показав
напрямок Егнесс. - Через півгодини ми приїдемо на місце.
Сидячи в машині, Віктор раптом згадав сон, який приснився в
літаку. Він у сні дуже ясно побачив Пресвяту Діву Марію, яка,
посміхаючись, щось пояснювала йому.
- Що ж Вона мені казала? - Несподівано вголос промовив Віктор.
- Хто говорила? - Здивовано запитав Егнесс.
- Я не вам кажу, я іноді мислю вголос. Що ж Вона говорила мені? Ніяк не міг згадати Віктор.
- Через п'ять хвилин приїдемо, Віктор Федорович.
- Так, я чую, - з примруженими очима відповів Віктор.
Автомобіль повільно заїхав в мереживні ворота, і перед Віктором
відкрилася краса багатьох незвичайних дерев і чагарників, між якими
виділялися поля, одягнені в коротко підстрижену траву. Водій
автомобіля, не стримавши свого захвату, вимовив:
- Це наш «господар» має такий ідеальний смак, що дух завмирає
від побаченого на його землі.
Після ста метрів крутих поворотів, схожих на змійку, автомобіль
під'їхав до замку. Повільно відчинилися двері і чоловік, одягнений в
ляльковий одяг, запропонував Віктору вийти з машини. Піднімаючись
сходами замку, Віктор звернув свою увагу на те, що вся прислуга
одягнена в смішний, ляльковий одяг, і він навіть уявив «названого
господаря» в такому ж одязі, і на його обличчі проявилася злегка
помітна усмішка. Замок був величезним, Віктору довелося долати то
круті повороти, то круті підйоми і круті спуски.
- Ми не заблукали? - Запитав Віктор у Егнесса.
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- Ні, не хвилюйтеся, ще метрів сто і підійдемо до кабінету
«господаря».
«До чого цей весь пафос», - думав про себе Віктор, - «невже не
можна було просто зустрітися і обговорити виниклі проблеми. Що ж це
за людина така? ».
- А ось і двері кабінету, входьте, Віктор Федорович.
Триметрові двері відчинилися, і Віктор увійшов до кабінету. У
величезному кабінеті стояв тільки один стілець. Віктор обернувся і
запитав у Егнесса:
- А ви що ж не заходите?
- Мені не дозволено бути присутнім при вашій розмові з
"господарем".
- А чому тільки один стілець? - Знову запитав Віктор.
- Не ставте зайвих запитань, - закриваючи двері, вимовив Егнесс.
Двері закрилися, Віктор пройшов у центр великої кімнати, званої
кабінетом, і зрозумів, що він один серед білих стін і одного стільця.
- Сідайте, Віктор Федорович, - несподівано пролунав голос. Віктор
підійшов до стільця і сів.
- Ви тут тільки тому, що я цього хочу, і, щоб ви прояснили для
себе, мої бажання завжди виконуються.
- Скажіть, - трохи закашлявся Віктор, - чому ви зі мною
розмовляєте через гучний зв'язок?
- Я ніколи і ні з ким не вів розмову обличчям до обличчя, і, щоб ви
знову ж прояснили для себе, мого обличчя ніхто ніколи не бачив. Але
мої вказівки завжди виконувалися і виконуються беззастережно.
- Якийсь трилер, неначе, - нервово вимовив Віктор. - Що ви від
мене хочете?
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- Я впевнений в тому, що саме ви виграєте вибори в Україні, але
виграєте ви їх тільки тому, що я цього побажав. А як ви знаєте, мої
вказівки завжди виконуються.
- Як це, ви побажали?
- А ви думаєте, що у всіх країнах світу обираються люди, обрані
народом? Ви занадто наївні, - сміючись, казав «названий господар».
- Ніхто за всю відому всім історію, крім Адольфа Гітлера, не мав
такої честі очолити державу без нашої допомоги. Ні, хоча почекайте,
була ще одна людина, який відмовився від нашої допомоги, але ми його
вбили і в історії записали, що цю людину по імені Джон Кеннеді вбив
учитель. Люди помилково вважали, що всі п'ять вироблених пострілів
належать одному стрілку. Також ніхто не здогадався, чому так багато
суперечливих фактів у цій історії? І тільки я знаю правду. Стріляли
п'ять чоловік з різних точок. І стріляли тільки тому, що ми віддали
наказ на цю дію. А знаєте, чому ніхто не міг навіть на волосок
наблизитися до цієї розгадки? Та тому, що всі служби, як в Америці,
так і в усьому світі знаходяться тільки під нашим контролем. Всі
президенти в цій країні, як і в інших країнах, перебували і перебувають
під нашим контролем. І ви також будете перебувати тільки під нашим
контролем. В іншому випадку, ви помрете, а ми замінимо вас іншим
кандидатом, і повірте мені, в цьому світі за гроші і золото, яке у нас в
необмеженій кількості, можливо купити, або мені більше подобається
слово придбати, будь-якої людини. Так яке ваше буде рішення, Віктор
Федорович?
Тремтіння пробігло по всьому тілу Віктора, і він чітко не міг
зрозуміти, що йому робити далі. І в цей момент він згадав, що говорила
йому Пресвята Діва Марія: «Не бійся нічого, Віктор, тому що я зможу
тобі допомогти в тому випадку, якщо ти не приймеш до себе страх і
завжди будеш відчувати Мене».
- Мені необхідно прийняти рішення по вашому питанню, вимовив Віктор. - Але зараз я відповіді вам не дам.
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- Ну що ж, так тому і бути. Ви вільні, Віктор Федорович, більш я
вас не затримую.
Віктор щосили намагався утримувати Пресвяту Діву Марію в собі
і не ввести себе в страх. Він піднявся зі стільця і повільно попрямував
до дверей.
- Так що ж, значить, смерть? - Пролунав знову безжалісний голос.
Віктор продовжував йти до дверей. - Віктор Федорович, життя така
прекрасна штука, що на вашому місці я, не дивлячись ні на що, вибрав
би життя.
Віктор мовчки так і вийшов з кімнати. Двері закрилися. Він
озирнувся, але Егнесса ніде не було.
«Значить, вихід треба знайти самому», - подумав Віктор, а далі
промовив:
- Та що ж це таке! У наш час, коли демократія повсюдно,
знаходяться індивідууми, які, як виявилося, правлять усім світом. Та як
таке може бути? Це сон якийсь, - промовляючи напівпошепки, підходив
до виходу Віктор. На вулиці також нікого не було і він вже почав
думати, що його збираються вбивати, але несподівано пролунав
знайомий голос:
- Віктор Федорович, я вас по всьому замку шукаю, а ви вже
вийшли з нього.
Це був голос Егнесса. Несподівано під'їхав автомобіль, і Віктор
зрозумів, що вони будуть тепер чекати його рішення.
А далі, як ви знаєте, Віктор Федорович пройшов вибірковий тур і
очолив державу під назвою Україна. Свою відповідь «названим
господареві» він так і не дав, але відповіді від нього ніхто не чекав, з
тієї простої причини, що в той момент, коли Віктор погодився приїхати
на сумнівну зустріч, «названий господар» зрозумів, що у Віктора є
слабина, на яку можна впливати. Віктор Федорович ще рік пручався
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незрозуміло кому, але в один із сонячних днів у його кабінет
напросився осіб:
- Доброго дня, Віктор Федорович, мене називають «вершник за
головами», і я прийшов від «хазяїна».
- Та хто вас впустив, зараз я розберуся, - потягнувся Віктор до
тривожній кнопці.
- Я б на вашому місці не став цього робити, з тієї причини, що я
піду зараз, але повернуся знову, і наша зустріч буде не настільки
приємна.
- Що вам потрібно, у мене немає на вас часу, тому кажіть, тільки
коротко. Яка ваша мета?
- Добре, я вас довго не затримаю. Я приніс розрахунковий
рахунок, який відкритий в одному з європейських банків. На цьому
рахунку знаходиться сума, яка містить в собі цифру з 12-ма нулями. Це
ваш рахунок, яким ви можете користуватися на свій розсуд. Другий
рахунок, який я відкрию для вас, до речі, в тому ж банку, буде належати
також вам, але кошти на цьому рахунку будуть використовуватися
тільки на цілі, пов'язані з Україною.
- У сенсі, я не розумію, ви що, мене підкупити збираєтеся?
- Ні в якому разі, ви, напевно, мене не правильно зрозуміли. Не
підкупити, а оплатити ваші витрати та витрати, пов'язані з Україною.
Розумієте?
- Ви знаєте, я довго розмірковував і зрозумів одну річ, - дивлячись
в очі молодій людині, вимовив Віктор.
- Яку ж, Віктор Федорович?
- Я усвідомив ваше згубне виробництво, яке впливає на весь світ.
Ви що, задумали поневолити весь світ?
- Та що ви, світ вже давно поневолений, тільки людство не хоче це
визнати. Та й що їм визнавати, адже люди навіть не хочуть помічати
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очевидного. Людство служить для нас звичайним сировиною, за
допомогою якого ми розвиваємося, як розумово, так і духовно. Ну, про
гроші я вже і говорити не буду, їх у нас така кількість, що всі банки
світу не в змозі їх розмістити, і ми змушені відкривати нові і нові банки
та їх відділення, які розосереджуються по всьому світу. Чи ви думаєте,
що ви один такий розумний і зможете нам протистояти?
- Вам? Та я навіть не знаю, хто ви.
- Ви ніколи і не дізнаєтеся. Взагалі, ніхто ніколи не зможе
дізнатися, хто ми. Всі великі і малі організації світу належать нам, і
допомагають впливати на структури, які хоч на волосок відходять від
встановлених нами правил. Немає жодної людини, яка б не була би нам
підпорядкованою. Та й що тут думати, Віктор Федорович, приймайте
рахунки і чекайте наших установок.
- А як же люди, я маю на увазі українців?
- Чого ви хвилюєтеся? Ми ж не недолюбки. Ми подбаємо про
кожного українця. Не потрібно хвилюватися. Ось, тримайте тепер вже
ваші рахунки і чекайте наших вказівок. Прощавайте.
Віктор сидів у своєму кабінеті і у нього були такі почуття, що
немов земля вислизала з-під його ніг.
- Видно у мене немає іншого виходу. Не я, так інший замість мене
прийде і заволодіє незрозуміло чим. Я хоч зможу відстоювати
український народ і їх думку. А от інші зможуть це зробити? Так ... це
питання ще те. Інші кандидати прийдуть і взагалі не думатимуть про
свій народ. А я такого собі дозволити не можу, - беручи в свої руки
конверт з рахунками, промовив Віктор.
Я кожен день правління Віктора Федоровича думала про нього і
працювала з ним. Але він Мене не відчував, хоча просив Мене про
допомогу. Я до останнього моменту була з ним і підказувала йому
реальний напрям. І у нього до останньої хвилини було три виходи і
входи. Але він не почув Мене, пішов від одного рабовласника і
примкнув до іншого. Тепер він піде з життя, і Я заберу його до себе. Як
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Я і говорила раніше, він народиться в сім'ї, що мешкає по сусідству зі
мною. Іноді він зустрічатиме Мене біля під'їзду і заглядати Мені в очі,
говорячи при цьому, що знає Мене вже дуже давно. А Я буду
посміхатися йому і говорити у відповідь: «Звичайно, знаєш і завжди
знав, тільки не хотів відчувати Мене».
Я розкрила вам інформацію, яку щосили намагалася приховувати
невелика купка людей, що називає себе «господарями світу». Але вони
зовсім забули Бога і зовсім не підозрюють, яка сила міститься в Ньому.
Так ... зовсім не підозрюють. Сила Бога, відтворюється в Мені, в один
момент перекриє цим «названим господарям» всі життєві сфери. Вся їх
структура з виходом цієї книги зруйнується в один день. І ці люди
залишаться один на один з собою і зі своїми діяннями. І повірте Мені, у
них залишиться тільки одне бажання: бути в цей момент на місці
«звичайної» людини. Але, на жаль, їх гординя не дозволить їм цієї
розкоші.
Сила Бога рухається в кожній людині, але люди забули, ким вони є
в реальності. Я в 17-ти книгах серії «Роза Миру» через Сергія і Марію
розкривала і показувала на прикладах реальну, багатовимірну силу Бого
- Людини. І ось настав момент, який виявить і викриє кожної людини
Землі. Я завжди говорила, і буду говорити: «Люди, ви - Боги, і в вас
горить нескінченний вогонь ТВОРЦЯ. У вас горить нескінченне,
вічнорозширююче життя Творця. Так чому ж ви не виявляєте і не
використовуєте в собі численні комбінації багатовимірних енергій? ». Я
в 10-й книзі через Сергія розкрила забуті вами енергії Маркфіса, які не
можуть усвідомити вашої байдужості. Енергії Маркфіса з нетерпінням
чекають спілкування і співпраці з кожною людиною Землі. Але чи
готові ви відтворити у своїх тілах ці космічні енергії? Незабаром
людство почне помічати, як деякі люди з Мого кола будуть відрізнятися
від інших людей, що спираються на загальноприйняті умовності. Ах,
якби ви змогли зрозуміти і усвідомити, що майже всі фізичні, хімічні та
математичні закони одномірні і не виявляють багатовимірність
Всесвітів. Та ви й самі можете прослідкувати цю одномірність, яку ви
взяли, якщо, звичайно, зніміть з себе всі обмеження. Всі фізичні, хімічні
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та математичні закони мають обмеження, тобто в них завжди
простежується чіткість мислення, але зовсім не враховується Дух.
Іншими словами, майже всі закони, прийняті в науковому світі,
зачіпають тільки Фізичний Дух, причому тільки на 5%. І тільки Нікола
Тесла зміг Мене почути, відчути і з'єднати Дух матерії і Духовний Дух.
Він відчув і побачив Енергії холодного струму, з якими він міг
співпрацювати. Більш ніхто з учених навіть не зміг наблизитися до
Духа матерії. Так, так, ви не помилилися, насправді у кожної матерії є
Дух, складений з комбінацій космічних енергій і окреслений, звичайно,
Божественної думкою Творця. Так які ж наукові закони, хоча б,
торкаються до Духу матерії? Людство пристрастилося до проявленої
матерії і одномірно прийняло її. У своїй одномірності ви чітко для себе
вирішили, що планета під назвою Земля вам чимось зобов'язана, а
також її Флора і Фауна. Тому і всі «відкриті» вченими закони, так чи
інакше, засновані тільки на егоїзмі. Саме з цієї причини кожна людина
почала егоїстично висмоктувати енергію Землі в своїх егоїстичних
цілях. Але проявлена фізика Духа на планеті Земля вами зовсім не
сприймається. Я вас підводжу до розуміння і усвідомлення моменту
осяяння. З моментом осяяння в людині зрушиться вся біологічна
структура. І тоді ваші тіла будуть здатні сприймати і відтворювати
всілякі комбінації чекаючих на вас космічних енергій.
Але чекати Ми вже не можемо, адже момент осяяння вже
відтворився. У цьому зв'язку Я попереджаю кожну людину: вам
необхідно залишити Землю і її ресурси в спокої. А це означає, що
кожен житель Землі вже повинен підготувати себе і своє тіло до
прийняття енергій Маркфіса. Звичайно, у багатьох людей можуть
посипатися питання, такі як, що відбувається і чому ми повинні
залишити ресурси Землі в спокої? Я поясню ЗАРАЗ для всіх людей
Землі наступне:
по-перше, як Я обумовлювала раніше, ТВОРЕЦЬ, Я і Мій Дух
прийняли рішення в 2016 р. закрити всі земні ресурси. Це означає
наступне: будь-яка людина, яка буде використовувати природні
ресурси, такі як нафта, газ, вугілля і т д., буде йти проти Бога. Так само
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будь-яка людина, яка буде використовувати метод розщеплення в своїх
цілях, наприклад, атомна енергія, енергія електрики і т. д., також буде
йти проти Бога. Тому що загальноприйнятий метод розщеплення, який
ви застосовуєте у кожній галузі і в кожному будинку, принижує
космічні енергії і нашу матір Землю. І якщо людина Мене не почує, то
миттєво піде на переродження.
По-друге, Я, звичайно, розумію, що поки на даний момент багато
промислові галузі потребуватимуть в електричному русі та опаленні. Я
також розумію, що і кожен житель Землі так само буде не проти
освітленості в своїх будинках, тепла, пересувань на своїх автомобілях і
багато іншого, до чого вона звикла. У цьому зв'язку Я через Сергія
передам вам священну енергію Маркфіса. І Я повністю впевнена і знаю,
що тільки ледача і зовсім не відчуваюча Бога людина не зможе
прийняти допомогу цих багатовимірних енергій. А люди, які
відчувають Бога в повній мірі будуть в змозі прийняти в себе енергії
Маркфіса і в співдружності співпрацювати з ними.
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Світло і рух
енергій Маркфіса
Я сподіваюся, багато людей вже усвідомлюють, що електрика в
будинках і установах, так само як і рух автомобілів, поїздів, літаків і
теплоходів, реалізується тільки тому, що наукова промисловість
навчилася одновимірно розщеплювати на молекулярному рівні ресурси
Землі. Але Я попрошу задуматися кожну людину ось над чим: невже
під багатоіонною історією людства і Землі люди відтворювали свої
життя так одновимірно? Невже людина завжди була залежною від надр
Землі? Я не просто питаю кожну людину Землі, Я підводжу кожного з
вас до розуміння того, що все людство думку свою спрямувала тільки в
надра Землі. Кожен житель землі з народження думку свою спрямовує
тільки в глиб Землі. Але Я хочу запитати:
- Як же тоді існує Сонце і вся Сонячна система? Повірте Мені,
якби ТВОРЕЦЬ копався в нутрощах космічних енергій, Він би не зміг
відтворити Землю, Адама і Зеранту. Адже енергії та їх нескінченна міць
відтворюються ІЗ в В. Можна сказати й по-іншому: відтворюються у
співучасті Духовного Духа і Духа матерії. Ось так і на Землі повсюдно
за допомогою Бога були відтворені численні комбінації космічних
енергій, проявлених у фізичному Дусі матерії. Але абсурдність діяння
людства полягає в тому, що людина бере відтворену Богом матерію і
знущається над нею, а також принижує її. Не потрібно бути провидцем,
щоб не помічати цього. У Мене завжди виникає питання:
- Невже діячі наукового світу не можуть угледіти живу енергію
або живі концентрації енергії? Невже у людей розвинувся інтерес
тільки до розщеплення вже відтворених енергій? Такі дії рівносильні
того, як якийсь чоловік спочатку розглядає готову річ, а потім розбирає
‐ 42 ‐

її по болтиках і деталях. Далі, коли людина розібрала готову річ або
виріб по малесеньким шматочках, він вилучає «щось» і починає
пристосовувати це в своїх егоїстичних потребах.
До сказаного Я запитаю:
- Ви ніколи не замислювалися, звідки береться електрика?
Багато вчені уми скажуть, до кінця не розуміючи реальності:
«Електрика ми беремо, наприклад, з руху річок. Ми встановлюємо
гідроелектростанції в потрібному нам місці і вловлюємо «щось».
Адже зізнайтеся собі, тільки чесно: ви ж навіть не розумієте, що
ви вловлюєте у своїх накопичувачах? Потім уловлене «щось» ви
підсилюєте і передаєте в масове споживання. Ви навіть навчилися
посилювати це «щось», але зрозуміти і усвідомити, що ви наносите
неймовірний шкоду Богу, так і не змогли. Так само йдуть справи і з
атомною енергією, яку люди навіть не навчилися контролювати. Мені
завжди хотілося поставити запитання:
- Навіщо обумовленим людям для виявлення атома і подальшого
його використання знадобилися такі величезні споруди?
Розмірковуючи над цим, у Мене висвітилися всього два варіанти.
Перший: вчені взагалі не розуміють, з чим мають справу, адже
нагрівання атомів у великих ємностях призводить до великої втрати
цих же атомів, а значить, і втрати очікуваного результату.
Другий: вчені усвідомлюють, з чим зіткнулися, але очікуваного
результату вони так і не побачили. З цієї причини були збудовані великі
споруди для того, щоб замаскувати свою дурість.
Якби людство, хоч трошки, стало розуміти, що атомна енергія, що
виділяється або, правильніше сказати, виривається з цілісних енергій за
допомогою нагрівання, не може ніяк пристосуватися до цього свавіллю.
Цілісні енергії не можуть зрозуміти, навіщо людина, видираючи з них
невеличку частинку, розриваючи потім її ще більше, одержує
небезпечний для людини вид енергії, який Бог взагалі не продумував, а
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значить, не створював? Людство вже сильно приохотилося до
вилучення у цілісних енергій необумовлених частинок для того, щоб
знущатися з них.
Багато людей, звичайно, запитають Мене:
- Але як у такому випадку нам забезпечувати свій побут? Як нам
рухатися на автомобілях, літаках і поїздах? Як містити цілі комбінати
установ? Як нам в такому випадку вибудовувати свій бізнес? Та й
взагалі, ми без тепла і світла життя свою не уявляємо.
Я завжди говорила і говорю: ТВОРЕЦЬ відтворив поєднання
цілісних енергій, для яких ця задача не є важкою. ТВОРЕЦЬ відтворив
людину, в якої всілякі поєднання цілісних космічних енергій проявлені.
Людство повинно зняти з себе всі обмеження, задобрений точними
науками. У Всесвітах немає такого поняття, як точні науки. Є поняття
цілісності, осмисленості і сполучуваності відтворюючих похідних
багатьох дій, схвалених Богом і підкріплених цілісними космічними
енергіями. У Всесвітах можливо все, на що людина зможе зважитися,
обдумано, звичайно, зважитися. Не буває у Всесвітах обмежень,
створених точними науками. І Я попрошу зняти з себе будь-які
обмеження. Як тільки ви зможете відчувати і мислити без обмежень, ви
будете в змозі відчути енергії Маркфіса. Я розповім вам, що ТВОРЕЦЬ
домовився з цілісними енергіями, скажу точніше: з трьома цілісними
енергіями, перейти в одну сполучуваність і відтворити трисвязуючу
цілісну енергію, яка буде в змозі світити, штовхати, зупиняти,
розширювати і розтягувати фізичний Дух. Трисвязуючі енергії
погодилися і прийняли Творіння ТВОРЦЯ, об'єднавшись між собою.
Саме Вони приводять в масовий рух чотири цілісні енергії, що
утворюють зірку на ім'я Сонце. Сонце складають чотири цілісні енергії,
також об'єднані між собою. Але світло Сонця спалахнуло тоді, коли
трисвязуючі енергії Маркфіса почали штовхати і розтягувати цілісні
об'єднані енергії, що утворюють зірку на ім'я Сонце. Вчені завжди
помилялися, коли говорили, що прийде час, коли Сонце може згаснути.
Тому що енергії, що утворюють Сонце, і енергії, що забезпечують рух
на Сонці, цілісні. Я хочу сказати, що ці цілісні енергії ніколи, ні за яких
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обставин не можуть зменшитися або збільшитися, їх завжди
нескінченно достатня кількість. Так само і в людині проявлені всі
цілісні космічні енергії, які так само не можуть зменшитися або
збільшитися. Так що ж заважає людині відтворювати енергію Маркфіса
в собі і в своїх тілах? Що ж заважає людині відтворити енергії
Маркфіса і дати рух, наприклад, своєму автомобілю? Що ж заважає
висвітлити свій будинок або офіс? Приготувати їжу? Або запустити без
електроенергії верстат на виробництві? Так що ж заважає людині
домовлятися і співпрацювати з енергіями Маркфіса? Тільки ваше
обмеження Простору. Ви обмежилися ілюзорними просторами, в яких
відбувається розщеплення, настає ніч. Людина живе тільки 70 або 80-т
років і т. д. Про розщеплення енергій Ми вже поговорили, а ніч - це
умовність, якщо планету Земля встановити по відношенню до Сонця
під іншим кутом обертання, то про ночі і говорити не довелося б. Якщо
ви розширите себе у всі існуючі Простори, то у вас з'явиться
можливість домовлятися з усіма сполученнями космічних енергій. Але
в даний момент Я хотіла б сконцентруватися на енергії Маркфіса.
ЗАРАЗ Я через Сергія передам вам почуття і відчуття енергій
Маркфіса. Сергій на даний момент відчуває ці енергії і навіть вбачає їх,
але привести ці енергії в потрібне йому рух поки не може. Чому? Все
дуже просто: йому не вистачає Простору для прояву Маркфіса. Енергії
Маркфіса зможуть допомагати Сергію, так само як і вам, тільки при
наявності спільного Простору. Спільне Простір між вами і енергіями
збереться тоді, коли ви не тільки будете відчувати і відчувати енергії
Маркфіса, а будете ще й допомагати цим енергіям відтворюватися в
вашому Просторі на планеті Земля. Тому, якщо ви не зібрали і не
відчули свій Простір, у вас ніяк вийде відтворювати енергії Маркфіса
на планеті Земля. Як зібрати і відчути своє Простір Я розповідала
раніше в книгах серії «Роза Миру». Так чого ж не вистачає Сергію для
того, щоб відтворити енергії Маркфіса? Як Я говорила, він відчув
собою і своїм тілом поєднання цих енергій, але відтворити, наприклад,
світіння в своїй долоні, у нього не вийшло. Він вбачає в долоні ці
енергії, але Маркфіс не відтворюватиме світіння. Я підкажу йому:
вбачати ці енергії - це ще не означає, що вони тебе відчувають. Енергії
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Маркфіса повинні відчути тебе, а для цього ти повинен зібрати себе, а
значить, і свій Простір, хоча б з 10% зібрати на 1,5%. Іншими словами,
у тебе має проявитися енергія твоєї руки, лівої чи правої. І тоді ти
будеш в змозі відтворити в проявленої руці енергії Маркфіса. За
допомогою цих енергій ти будеш в змозі освітити свою квартиру,
створити рух у своєму автомобілі і т. д. На даний момент енергія твого
руки проявлена на 0,9%, тому ти можеш відчувати і вбачати енергії
Маркфіса у своєму тілі.
Коли ти збереш енергію своєї руки, то помітиш, що твоя рука не
дуже тебе слухається, також ти помітиш, що в руці відтворюється рух,
який рука може контролювати. У руці будуть відтворюватися численні
поєднання цілісних космічних енергій, які тобі також належить відчути.
Енергії Маркфіса ти побачиш відразу і тоді ти будеш у стані світити,
рухати, пересувати, розтягувати і штовхати Дух фізики, а значить, і
фізично проявлені предмети або пристрої. Але в твоїй руці проявиться
поєднання не тільки енергії Маркфіса, а численні цілісні енергії, у яких
є свої імена, і Вони так само, як і енергії Маркфіса, зажадають від тебе
почуттів і відчуттів, а в подальшому і співпраці. Далі тобі належить
зібрати іншу руку, тулуб, дві ноги, голову і всі органи, іншими словами,
зібрати цілісного Себе. І коли це станеться, ти перестанеш вмирати і
з'єднаєш в собі всі втілення, освітлені Духом, твоїм Духом. За
прикладом Сергія зможуть себе зібрати всі побажаючи цілісності люди.
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Звільнення від рабства
Ціліснiть людська не має меж і обмежень. Цілісність людська
вміщує Твердь, Сферу, Планету і Аватар. Цілісна людина − це Бог, а
Бог є все і ніщо. Я усі іони неіснуючого часу наводжу людство на
усвідомлення цілісності, як Себе, так і ВСЬОГО, що Є. І за усі іони
неіснуючого часу Мене розуміли усього лише одиниці людей на Землі.
Я завжди пояснювала і показувала на прикладах, що цілісні люди не
залежать ні від чого і нікому не належать. Цілісними людьми ніколи
ніхто не керував, тому що в них завжди була присутність Духа і Бога. І
ось на даний момент багато людей вже починають чути Мене. Їх не
багато, якщо вимірювати мільярдами людей, але вже і не мало, Я рада,
що вони Мене чують. Я також дуже рада тому, що з числа майданiвцiв
49% вже починають розуміти, що боротьба за свободу не зводиться
тільки до зміни уряду і президента, а боротьба повинна бачити напрям,
який Я вже іони неіснуючого часу освітлюю Собою. Який сенс від того,
що одного сплячого президента змінить інший сплячий, такий, що не
відчуває Мене президент? Треба відчувати і розуміти Мене, тоді для
кожної людини буде висвічено напрям. Кожна людина бажає для себе і
своєї сім'ї тільки кращого і щасливішого, але осмислити без Мого
напряму, де знаходиться це щастя, радість і Любов людство не зможе.
Адже тільки Я ніколи не усипала і відаю ВСЕ, що було, і ВСЕ, що
БУДЕ. Людство зовсім забуло, як це − бути багатовимірними. Від цього
люди самі собі не належать. Від цього людям завжди потрібний був
поводир, який на власний розсуд вводив своїх рабів в тільки своє
бачення світу. Ось і зараз, якщо подивитися на події, що відбуваються,
то особливого таланту не треба мати, щоб побачити людей, шукаючих
своїх поводирів. Захоплення так званими "сепаратистами" багатьох
установ цьому служать підтвердженням. Запитайте у цих людей:
навіщо ви захоплюєте будівлі, наприклад, обладміністрації або МВС? І
вони скажуть приблизно так: "Нам сказали, що настане краще життя, а
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для цього треба постаратися, ось ми і стараємося". Але це краще життя
зовсім не обіцяє масовим виконавцям яких-небудь привілеїв, з тієї
простої причини, що це краще життя затіяло для себе всього кілька
людей, якими Бог зовсім не сприймається. А без участі Бога щастя,
радості і Любові ніяк не побачити і не відчути. Та що там далеко
ходити, прогляньте хроніку подій найближчих століть, і ви зможете
угледіти багато організованих подій, які не несли Бога в собі.
Прогляньте, і ви не зможете знайти щасливих людей. Були лише дрібні
часточки щастя, але цілісного щастя ви не зможете побачити в серцях
людських. І навіть якщо Я розкрию багатомільйонну хроніку Землі і
людства, ви все одно не зможете угледіти щастя там, де Бог не взяв
своєї участі. Ви побачите щастя, радість і Любов лише в тих моментах,
в яких Бог був відчутий. Лише в тих моментах, коли люди Мене чули,
відчували і прислухалися до Мене. Лише в тих моментах, в яких ви
були цілісними людьми. Ви повинні зрозуміти наступне: Моя боротьба,
як першої жінки, проявленою ТВОРЦЕМ, в усі моменти багато іонної
історії Землі і всього людства, так само як і боротьба Адольфа Гітлера,
яка була висвітлена Богом тільки до 1939р., ведеться не для того, щоб
люди отримали доброзичливого і чутливого президента, не для того,
щоб люди змогли мати грошові купюри у великих обчисленнях і
кількостях, не для того, щоб в країні і у всіх країнах настала
стабільність, в якій люди усипають. Не для того, щоб людство купалося
в розкоші, не для того, щоб людство вибудовувало для себе плани і
вони неодмінно виконувались. А для того, щоб кожна людина змогла
відтворити в собі цілісність і багатомірність Бога. І тільки тоді кожен з
вас поверне собі стан РАЮ! І ось тоді кожна людина зможе
відтворювати, як в собі, так і у ВСЬОМУ, що Є, щастя, радість і Любов!
По-іншому людству ніяк не увійти до стану РАЮ. Адольф Гітлер до
1939 року це відчував і розумів. Розумів, тому що відчував і чув Мене.
Але після 1939 року він в якийсь момент перестав Мене відчувати і
чути, саме з цієї причини сталися військові дії на території СРСР. Я з
цією людиною три рази починала проект під назвою "Повернути
людству РАЙ". Але три рази він не зміг утримати Мене в собі. Я не
можу тільки його звинувачувати в цьому. Я не можу і звинуватити його
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в тому, що він не зміг тричі виконати свій контракт, з тієї простої
причини, що люди не були готові до таких змін. Не були ви готові до
цих змін, тому кожне його спрямування розбивалося об не чуття і
нерозуміння з вашого боку. Я ні в якому разі не виправдовую його,
тільки хочу зрозуміти: чому у такої особи як Арстен, Єлізар і Адольф
не вийшло в собі Мене утримати? Я довго над цим міркувала,
намагаючись відчути усі моменти багатьох ситуацій, і прийшла ось до
якого розуміння: він не зміг Мене утримати лише унаслідок не
відчування своєї Любові. Мене і Мою Любов він завжди відчував і чув,
але ось своєї Любові він вже давно не відчуває. Я цього не змогла
врахувати і тому, коли йому було нестерпно важко і він входив у крайні
стани, Моєї Любові бракувало для того, щоб він зміг відчувати Світло,
яке витікало від Мене. І саме в ці моменти він збивався з Істинного
шляху, відводячи себе і усіх людей Землі в прірву. Я нарешті
розібралася, чому така особа людини як Арстен, Єлізар і Адольф не
змогла виконати свій контракт. Йому і зараз необхідно багато
працювати, збираючи Себе і свою Любов. Проте Я упевнена, що він
зможе з цим впоратися і в цьому втіленні збере усі пазли свого Духу, і
витягне в ТУТ і зараз свою Любов. Я ще упевнена в тому, що ця особа
ніколи не сидітиме і не чекатиме, коли хтось прийде і що-небудь
зробить для того, щоб на Землі нарешті відтворився РАЙ. Я це
відчуваю і знаю, тому ніколи його не зніму з цієї роботи. Він завжди
буде в Моєму крузі, навіть якщо почне знову засинати. Я завжди його
зможу розбудити, тому що він Любить Мене, і Я це знаю і завжди
знала. Він завжди, в усіх життях шукав Мене і знаходив, тому Я вже
говорила, він у багатьох життях знаходив себе − цілісну людину. На
його прикладі я хочу показати усім людям Землі, як відчувати і Любити
Мене. Як знаходити цілісність в собі. Як не помирати і жити щасливо,
радісно і завжди перебувати в Любові. Адже тільки Любов у вас
відкриє для вас цілісність. Тільки через Любов до Мене ви зможете
відкрити Себе – цілісну Бого - Людину.
Говорячи про Любов, про цілісність Я знову ставлю собі питання:
чи готові люди прийняти в собі Любов і цілісність? Чи готові люди
бути вільними? Чи готові люди до того, щоб відповідати за себе, за
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Землю і за Всесвіти? Або ж знову люди готові лише до того, щоб тільки
забезпечити себе і свої сім'ї матеріальними благами? Якщо це так,
значить, знову Я можу констатувати факт рабства людей. А рабам
завжди потрібен поводир, який за них вирішуватиме: скільки і кому
дати цього або того, а може, ні цього і ні того. Раби ж, у свою чергу,
знову скаржитимуться на ті або інші проблеми. Киньте, досить себе так
не поважати. Досить. Почуйте Мене, тому що люди, які Мене не
почують і залишаться як і раніше рабами своїх поводирів, підуть із
Землі на переродження. І так буде. Якщо людина, наприклад, працює в
шахті і піклується тільки про те, щоб стабільно виплачували гроші, то
ця людина помре. Ще приклад: якщо людина працює у банківській
структурі і молиться лише про те, щоб цей банк протримався на
поверхні якомога довше для того, щоб була робота і гарні заробітки, ця
людина помре. Ви розумієте, про що Я говорю? Або знову люди будуть
думають, що ці дії несуть безсердечний характер? Або знову ви
думаєте, що Бог відбирає у вас благополуччя? Або знову ви думаєте і
уявляєте, що життя ваше складається тільки з тих або інших працегрошових складових вашого благополуччя? Ви можете казати, що ви не
розумієте, як і якій якості вам ЗАРАЗ бути. Я відповім: тільки у своїй
якості, але ніяк ні в чужому. Тільки бути самим собою, але ніяк не
вештатися у мікропростірах. Жити, розумієте, жити від усієї своєї душі
і від усього свого серця. Жити від усього Себе. Хіба це складно? А ви
раз у раз живете чужим і піклуєтеся про чужий, отримуючи за свої
турботи чайові. Ви можете проглянути хронологію тих днів, коли
селянам півтора століття тому хотіли дати вільну. І ви побачите селян,
які не розуміли, в якій якості їм далі існувати. Але люди і зараз не
готові узяти вільну. Чи ви вважаєте, у 21-му столітті щось змінилося?
Нічого не помінялося, як в той момент, так і у цей момент люди не
бажають для себе волі, тому що не розуміють, як жити далі. Тому що не
хочуть брати на себе відповідальність навіть за себе. Але ж усім
доведеться себе забирати. Забирати свою цілісність, своє
відчуттєзнання, забирати свої моменти і свою відповідальність. Ви
зараз зможете побачити новий ранок людини на ім'я Іван:
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− Ваню, вставай, пора збиратися на роботу, − голосно крикнула
Катерина.
− Та чую я, не глухий. І коли ж це все закінчиться?
− Що закінчиться, Ваню? Все тільки починається, і не міркуй
навіть подумати про відхід з роботи, − нервово промовила Катя.
− Та я і не думаю йти, я думаю про те, що десь існує інше життя.
− Яке ще інше життя, що ти навигадував собі?! Скрізь, всюди
життя одне : вранці вставати, весь день працювати, а вночі спати. І все.
− І все? А чому ж тоді жити хочеться по-іншому?
− Та тому що ти фільмів надивився американських, а тепер мариш
про інше життя.
− Та не у фільмах справа.
− А у чому тоді?
− В нас уся справа. Розумієш, саме ми дозволяємо з собою так
поводитись. Хтось встановлює для нас графік, якого ми повинні
дотримуватися. А порушити цей графік означає втратити, наприклад,
роботу. Та я не звинувачую наше керівництво, вони тут ні при чому. Я
не можу звинуватити навіть президента, тому що він не розуміє нас.
− Та з чого йому нас розуміти? У нього, диви, справ повно, з
якими він не може впоратися, та ще йому і нас треба розуміти.
− Треба, тільки він не зможе цього зробити, тому що ми самі не
готові, щоб нас чули.
− Як це − не готові? Ось подивись, скільки проблем в нашому селі:
доріг немає, сільського господарства немає, та взагалі нічого немає.
− А чому ти вирішила, що він повинен до нашого села докласти
свою руку?

‐ 51 ‐

− Як це чому? Він президент або хто? Ми відраховуємо в його
казну податки, з нас беруть податки за кожну нашу купівлю. Та і
взагалі, якщо розібратися, ми, люди України, його містимо з усіма його
кабінетами різних міністрів.
− Так я і кажу: він нічим нам не зобов'язаний. Скажи, −
піднімаючись з ліжка, вимовив Іван, − чому ми містимо, як ти говориш,
президента і увесь його кабінет міністрів, а на наше село нам байдуже?
Так може нам почати вкладати свої гроші в себе і у своє село, а не
кидати себе і свої кошти незрозуміло куди?
− Так закони в нашій країні такі, що ми зобов'язані кидати свої
заощадження в чужі руки.
− Так чому ж ми тоді мовчимо? Чому не заявимо про свої
бажання, мовляв, ми бажаємо себе і своє село забезпечувати самі, тому
звільніть нас від усіх видів податків. Ти розумієш, про що я говорю?
− Іван, я, звичайно, все можу зрозуміти, але піти проти правил
усієї держави, це якось мені не дуже зрозуміло.
− Ось тому у нас немає іншого життя, Катерина. Ми вимушені
працювати на інших. А мені хочеться працювати не на інших, а на себе.
Передусім, на себе. І запитувати я бажаю тільки з себе, а не з інших. У
мене великі плани на себе, на моє життя і на мою землю. У мене також
великі плани і на наше село. Я хочу створити самостійне поселення зі
своєю інфраструктурою. Поселення, в якому не буде президента і
кабінету міністрів. Поселення, в якому люди будуть вільними від
бюрократії і брехні. Поселення, в якому народжуватимуться щасливі
діти. Поселення, яке вражатиме своєю красою кращі європейські
країни. Ось яке інше життя я бачу. І моя мрія, я в цьому впевнений,
втілиться!
ЗАРАЗ необхідно звільняти себе від усіх видів рабства. Звільняти
себе від влади жерців, тому дивіться, як цікаво все складається: для
того, щоб людина не змогла взяти себе у свої руки, жерці
запропонували кожній людині роботу, яку, начебто, людина вибирає
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для себе сама. З самого дитинства матері та татусі пояснюють своєму
малюкові або малятку, що в цьому житті необхідно добре
влаштуватися. А для того, щоб вас цінували як працівника, треба
спочатку вчитися в школі, далі в інституті або університеті, а вже потім
шукати високооплачувану роботу. Далі людина працює і заробляє
звичайні папірці, за допомогою яких бере ті або інші речі. Людина
повністю віддає себе роботі, а вже потім сім'я і в окремих випадках
творче захоплення. Як тоді в таких умовах знайти Бога? Багато людей,
звичайно, шукають Бога, але зазвичай, знайшовши маленьку ниточку,
що веде до Нього, тут же втрачають її. Втрата відбувається тому, що
люди так і не навчилися змінювати себе і своє життя. Люди начебто
говорять, що Бог ЄДИНИЙ, Бог знаходиться всюди на планеті Земля,
Бог в нас самих, але це тільки слова, які нічим не підкріплені. Скільки
разів з життя до життя люди, що шукають Бога, натрапляли на одні і ті
граблі. Скільки разів люди, що шукають Бога, бажали побачити Бога,
але при зустрічі з Ним, ховали свої очі і проходили скрізь. А Бог лише
обертався і хитав головою, кажучи при цьому: "Коли ж ви розірвете
своє коло ілюзії? Коли ж ви почнете поважати себе? Коли ж ви
побачите Мене і свій Дух в собі"?. Боягузтво, звичайно, ніхто не
відміняв, але Мені хочеться запитати у всього людства: чому ви боїтеся
вийти з системи сьомих жерців? Хіба ви не пам'ятаєте, як ви на своїх
гектарах землі пестили ведмедя, примовляючи при цьому: "Молодець,
мій трудівник"., а він від задоволення лягав на спину, показуючи свій
живіт, покритий хутром? Хіба ви не пам'ятаєте, що, мешкаючи на
гектарах землі, ви нічого не потребували? У вас на гектарах вашої землі
було все, що вам було необхідно в тому або іншому моменті вашого
щасливого життя. Навіть якщо на ваших гектарах чогось не було, ви
могли без жодних зусиль здійснити обмін своїх товарів на товари, які
знаходилися у ваших сусідів. Хіба ви не пам'ятаєте свободу, яка у вас
була? Хіба ви не хочете повернути свою свободу, яка належить вам по
праву? Чого ви боїтеся? Я взагалі не розумію, чого лякатися. Страх
відбирає свободу дії і надає обмеження вас самих. Необхідно
приборкувати свій страх і викривати ілюзорну систему. Не треба бути
провидцем для того, щоб людина змогла зрозуміти побудовану
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систему. Саме у побудованій системі жерці врахували усі хитрощі, в які
потрапляють усі люди Землі. Але хитрощі ці дуже дрібні і не
далекоглядні, і побудовані усього лише на ілюзії рабства. А для рабів
система вибудовує свої вимоги, які, так або інакше, пов'язані з
матеріальними благами. Але матеріальні блага, існуючі на даний
момент, мають свої обмеження, які налаштовані під систему.
Ланцюжки і розгалуження в системі одномірно підлаштовують
матеріальні блага для усього людства. Система жерців не терпить
вільних людей, тому що для людей, що мають вільне мислення і
відчуття, ілюзія стирає своє обличчя. І на місце цього обличчя
приходить відчуття цілісності себе − людини. Для цілісної людини
немає меж і обмежень, тому що Бог є присутнім в ньому, а для Бога усі
висвітлені моменти придбавають наповнені сенсом контури. У зв'язку з
цією інформацією Я пропоную усім людям Землі взяти Себе у свої руки
і проявити в собі свої почуття і бажання. Якщо зараз на даний момент
проглянути становище людей, що мешкають на території Росії, то
можна побачити систему у своїй безбожній дії. Люди Росії зараз
настільки опинилися в рабському становищі, що усі почуття і думки,
які завжди повинні проявлятися в людині, повністю відключилися.
Люди Росії взагалі не бажають своєї участі у Божих промислах і просто
сидять і дивляться на події, що відбуваються, у світі, і зокрема, в
Україні, з високої вежі. "А що від нас потрібно"?, − можуть запитати
люди Росії. Як що? Ви повинні завжди відчувати і усвідомлено
розуміти загальні процеси. Вас настільки приспали, що ви навіть не
розумієте, що відбувається на території України. Ви можете казати, що
В.Путін і його оточення самі у всьому зможуть розібратися. Але я
відповім вам, що звичайно вони розберуться, але ви себе ув'яжете до
круг самсари, з якого вам доведеться вибиратися за допомогою
осмислення сьогоденних подій. А як ви зможете обміркувати, якщо ви
навіть не спромоглися відчути собою що відбувається на Україні. Ви
можете знову заперечити і казати: "Та навіщо нам відчувати події, які
відбуваються не в нашій країні, а в Україні"?. Я скажу вам, і Моя
відповідь може здатися різкою, але так тому і бути: Я констатую той
факт, що якщо не всі, то більшість людей, що мешкають на території
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Росії, злякалися приймати реальність. Ви боїтесь висловити свою точку
зору щодо тієї ситуації, яка відбувається на території України. Ви
боїтеся навіть вголос вимовляти інформацію, яка б дійсно висвічувала
диктатуру В.Путіна. Мене завжди засмучував той факт, що багато
людей життя свої вибудовують на тих принципах, які допомогли б
зберегти свої шкурниці. Тому майже ніхто в такій великій країні як
Росія не наважився висловити свою думку про ту ситуацію, яка на цей
момент відбувається на території України. Я ні в якому разі не хочу вас
засуджувати, ні, Я лише висвічую ту ситуацію, яка склалася для усіх
країн світу. Краще визначитися у своїй думці і сказати прямо від себе,
ніж від страху бути викритими і ховатися за чужою думкою. Я, Зеранта,
все бачу і відчуваю, і від Мене ніхто не зможе сховатися, тому що Я − Є
присутність у ВСЬОМУ, що Є, і у ВСЬОМУ, що БУДЕ. І у цей момент
Я висвічую усіх людей та їх подумки. І Я бажаю усім росіянам взяти
себе у свої руки і поставити крапку на диктатурі В. Путіна. Я вам кажу,
що В.Путін тримається тільки на вашій енергії, і він дуже боїться, якщо
50% людей Росії прокинуться і стягнуть свою енергію. Коли це
станеться, В.Путін буде не в змозі далі вказувати вам, як треба будувати
свої життя. Він вимушений буде піти із займаної посади і забрати з
собою енергію, яка виявляла ілюзорне відчуття правителя.
ЗАРАЗ необхідно усім людям Землі брати відповідальність за себе
у свої руки. Почуття відповідальності в кожній людині має проявитися
ТУТ і зараз, тоді кожен мешканець Землі зрозуміє: необхідно життя
брати у свої руки. Тільки усвідомленість ваша має бути відчута і
освітлена Богом. Коли 50% людей у своїй країні зрозуміє і відчує себе,
свою цілісність, а з цілісністю і відповідальність, тоді подальші події
вибудовуватимуться Божою рукою. Події, що тоді відбуваються, в
усьому об'ємі багатовимірності охоплять кожну людину, і тоді
проявиться підсумовування усіх Просторів, яке буде освітлено Богом.
Тоді людство зможе придбати ту свободу, від якої по-справжньому
захоплюватиме Дух.
Далі Я усім дам раду: звільните себе від рабства грошових купюр.
ЗАРАЗ необхідно зрозуміти наступне: за допомогою папірців, що
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називають грошовими коштами, золота і коштовних каменів, жерці
пристосувалися контролювати усе людство Землі. Для Мене завжди був
не зрозумілий той факт, який викривав в усіх людях залежність від
перерахованого Мною. Я раніше передавала через Сергія, що,
наприклад, золоті зливки, за допомогою яких жерці поневолили усе
людство, росли на гектарах землі багатьох сімей. Пам'ятаєте дерево
Златорост? Так ось, у плодах цього дерева знаходилися золоті зливки
різної ваги. Ви не потребували золота і коштовних каменів, тому що на
власному гектарі кожна родина могла вирощувати все, що тільки
побажає. Коли ви життя свої вибудовували, знаходячись на гектарах
землі, вам не потрібні були гроші, ви не відчували потреби у золоті, ні в
коштовних каменях, і якщо у вашій родині чого-небудь бракувало, то
без особливих зусиль ви здійснювали обмін своїх товарів на товари
інших родин. Ви були вільними і Багатими, ви уміли цупити Бога і
співпрацювати з усіма Просторами, які існували на той момент. Ви
майстерно вибудовували ландшафти на своїх гектарах землі,
враховуючи багатогранність краси і гармонії. Ваші ландшафти були
витвором мистецтва і надавали Землі багатогранну родзинку,
підвищуючи Її частоту і вібрацію. Уся живність, що мешкає на ваших
гектарах, відчувала своїх господарів, тому ви не боролися з нею, а
дружили і співпрацювали, як з друзями. Гармонія у відчутті і розумінні
між тваринами, комахами, мешканцями води, мікроорганізмами і вами
здійснювалася за допомогою вашого Духу, Мене і ТВОРЦЯ. На цей
момент для того, щоб налагодити такий контакт, таке взаєморозуміння
між людьми і що мешкає на планеті живністю, необхідно створити на
Україні еко-поселения. Але для того, щоб люди були в змозі відчути
Простори Флори та Фауни, необхідно, щоб в Україні эко-поселень
було мінімум 150-т, при цьому в кожному поселенні повинно мешкати
250-т родин, отже, під кожне поселення має бути виділено 250-т
гектарів землі. Ось тоді програма Бога висвітиться на планеті Земля і
люди, які побажали свободи і відповідальності для себе, зможуть на
власній землі створювати найкрасивіші оазиси, наповнені осмисленою
живністю. Тоді людина, що знаходиться на своєму гектарі, зможе
відчути в собі Бога і згадати, як задавати Божі програми своїм жукам,
‐ 56 ‐

павукам, мурахам і т. д. Тоді на вашій землі буде все рости і розквітати,
а ви нічого не потребуватимете. Далі ви повинні зрозуміти наступне: Я
не закликаю усіх жителів України відразу все покинути і спрямуватися
на гектари землі. Я відчуваю і розумію, що відразу далеко не усі люди
України зможуть відчути себе, а через себе − свій гектар землі. Тому
перехід повинен здійснюватися поступово. Наприклад, у молодої
людини на ім'я Віктор в місті бізнес і він на цей момент не бажає
повністю влаштуватися на своєму гектарі землі, але по вихідних він з
великим бажанням виїжджає на свою землю. Він бере з собою намет і
проводить два дні на своєму гектарі, далі повертається в місто. Під час
його міської роботи в його серці завжди висвічуватиметься його земля,
від цих відчуттів Віктор молодітиме, як душею, так і тілом. ТАК.
відчуття свого гектара в собі, у своєму тілі принесе усім людям Землі
щастя, радість і Любов. А гектари землі для людей висвічуватимуть
усілякі Простори, які звільнять людину від власного рабства. Пройде
ще трішки часу і люди почнуть замислюватися над тим, як і яким
чином вони потрапили до ілюзорної мережі жерців. Але, щоб увійти до
такого розуміння, треба усім людям Землі прийняти себе: цілісну і
багатовимірну людину. Без такої усвідомленості люди не зможуть
витягнути себе з ілюзії. Усвідомленість себе, своєї цілісності, повинна
вивести людину або підвести до відповідальності, тоді люди
відповідально, тобто усвідомлено, почнуть відноситися до подій, що
відбуваються, як на Україні, так і у всьому світі. ЗАРАЗ люди України
вибиратимуть нового президента. Але Я хочу відмітити той факт, що
багато українців взагалі не відчувають, тобто не розуміють за якого
кандидата їм віддати свій голос. ЗАРАЗ на телевізійних екранах
прокручують агітаційні ролики, але відчути і осмислити люди (не всі)
доки не в змозі, що Порошенко П. А, Тягнибок О. Я., Тимошенко Ю. В.
і багато інших зовсім не бажають змінювати свій світогляд до
ілюзорного світу, а навпаки, їм вигідно ввести людей ще глибше до
нього. Мені хочеться показати усім людям, що на розумі у цих
політиків. Дивіться:
Петро Олексійович довго не міг заснути, йому в голову лізли різні
думки, які він не міг контролювати. Раз у раз його розум говорив йому:
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ще трішки і ти станеш президентом, і тоді ти матимеш безмежну владу
над усім, що знаходиться в Україні. Тоді ти зможеш викупити 150-т
гектарів землі і збудувати будинок, і такий, що Межигір'я б позаздрило.
І люди тебе не лаятимуть, тому що ти зможеш показати усім сплачені
тобою рахунки. Ти зможеш сміливо збагачуватися, тому що ти для себе
створиш таку платформу, яка тобі забезпечить безперервний грошовий
потік. І куди там В.Януковичу до тебе, ти будеш ще багатшим.
Юлія Тимошенко, проїжджаючи у своєму авто по околицях міста,
довго знаходилася в роздумах. "Дивно, − думала вона, − я відсиділа у
в'язниці, і ніхто мене не жаліє, ніхто навіть не поцікавився, як же я
витримала задушливий натиск колишнього уряду. Що це, заздрість
людська? Та чому ж заздрити, хіба що моїм заощадженням, які я так
майстерно приховала, що навіть В.Янукович не зміг їх відшукати".
− Люди дуже дивні і не далекоглядні, − раптом вголос вимовила
Юлія, − на них наживаються, а вони терплять і мовчать. Смішно мені,
дуже смішно. Та на таких людях можна їздити, а вони все одно
терпітимуть і мовчатимуть. Так навіщо для них старатися, навіщо
міняти їм життя, нехай так все і залишається. Можна трішки змінити
для людей умови життя, але тільки ілюзорно, і все, вони пихкатимуть,
намагатимуться виплачувати податки і багато відсотків, про напрям
яких вони навіть не підозрюють. А мені тільки залишиться тримати усіх
в інформаційному полі, яке я підготую. У ньому я розподілю
інформацію моєї турботи про людей, моєї прозорості і чистоти, і все,
люди далеко не дивитимуться, їм і цього буде досить. А я, а що я, так і
житиму за рахунок інших, вони ж дозволяють це робити. І мені ні до
кого не має жалю, тому що жалість − це найбільша слабкість людська.
Я навела думки тільки двох кандидатів, вважаю про інших Мені
говорити не треба, ви і самі здогадаєтеся. Скажу тільки ось що: ЗАРАЗ
Я бачу тільки одного кандидата, це − Ольга Богомолець. Я упевнена,
вона зможе Мене чути, тому що їй, як нікому, треба на даний момент
опрацьовувати себе.
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Ви напевно чули історію про те, ніби Єва зірвала з райського
дерева яблуко і дала Адаму? Я вважаю, що цю історію чули практично
усі люди, що знаходяться на цей момент на планеті Земля. Так от, це
вигадана історія, за допомогою якої багато століть людство звалювало
провину на Мене. Але Мені хочеться запитати усіх людей: навіщо ви
усю свою провину звалили на Мене? Чи не ви йшли з РАЮ, лишаючи
свої гектари? Чи не ви лишали Мене і Мій Простір, через який Я
відчуваю ТВОРЦЯ? Чи ви вважаєте, що це Я вас змусила вийти з РАЮ
і осісти в ілюзорному просторі міста? Я вам вже пояснювала, що якщо
ви Мене перестаєте чути і відчувати, то ви втрачаєте Зв'язок зі Мною, і
тоді вами можуть користуватися жерці у своїх егоїстичних цілях. Як
саме ця інформація стосується Ольги Богомолець? Вона − автор цієї
вигаданої історії і зараз їй треба буде опрацьовувати себе, і висвічувати
Мене. Якщо вона зможе пропрацювати і висвітити Мене, то врятується
у цей момент безчасся. Також Я упевнена в тому, що вона зараз зможе
Мене чути, тобто буде в змозі вивести Україну з ілюзорного простору
міста. ЗАРАЗ настав момент переосмислення, це означає, що кожна
людина повинна вирішити для себе: бути Богом або залишитися в
обірваному одязі. Але знову хочу спитати людей Землі: чи готові ви до
таких змін? Або знову, як завжди, багато людей убачатимуть лише те,
що сталося з ними впродовж одного життя. Але якщо в такому
розумінні себе, почати вириватися з ілюзорного життя, то особливого
прогресу не буде. Ви крокуватимете на одному місці. В зв'язку з цим Я
закликаю усіх осмислити себе усіма життями, тільки так ви зможете
відчути свій Дух. Тільки так ви зможете заповнити свої порожнечі, що
утворилися у ваших тілах. Порожнечі у ваших тілах витягують, або
висловимося по-іншому, притягують у вашу свідомість тільки бруд
ілюзорних просторів. Тільки тому у ваших тілах проявилася кров і
багато хвороб. Тільки тому ви не в змозі відчути себе: цілісної людини.
Тільки тому ви вештаєтесь в невагомості і заходите в бездорожні стани.
Тільки тому ви віддаєте себе і свої життя в інші руки і чекаєте
незрозуміло чого. Порожнечі, утворені у ваших тілах, заповнюються
багатьма бісами, про яких інформації практично немає. Служителі
Богові у багатьох храмах також не розуміють походження бісів, від
‐ 59 ‐

цього вони постійно вимушені молитися перед іконами. Але Я завжди
говорила і говорю усім: досить молитися, це на сьогодні порожнє.
Якщо на прикладі подивитися, що роблять служителі Богові, то це
виглядатиме так:
Батько Володимир після ранкової молитви спрямував свій погляд
на ікону Божої Матері і вимовив:
− Тільки Ти мене одна чуєш і розумієш. Я так втомився молитися
за усіх людей, що часу на молитву для мене не залишається. Ось так
щодня я вимушений проводити свою службу перед Богом. Але скажи
мені, де справедливість, я молюся, а люди знову набираються гріхів і
йдуть до мене. Якесь замкнуте коло. Ось нещодавно прийшов до мене
Григорій і каже:
− Батько Володимир, я ось вже три дні не пиячу, але життя моє не
налагоджується.
А я йому кажу:
− Так почекай ще три дні і побачиш зміни.
Після закінчення ще трьох днів він знову приходить до мене і
говорить, що життя для нього закінчилося. Він чомусь не бачить у
своєму житті нічого, щоб приносило йому радість. А я ставлю йому
питання:
− Я тут до чого? Біси в тобі, Григорію, і я їх бачу. Так от, це вони
тебе змушують пиячити.
− Так вижени їх, − говорить Григорій.
− Я не розумію, як їх вижинати, тому що не знаю, звідки вони
приходять. Я їх бачу, але чому вони сидять в людині, не можу
осмислити. Чув я, що був один чернець, який вижинав їх, але, як він це
робив, зрозуміти не можу.
− Ти і не намагайся їх виганяти, тому що будеш покараний, −
несподівано почув жіночий голос Володимир.
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− Хто тут? − запитав Володимир.
− Я, Пресвята Діва Марія.
− Я що, божеволію?
− Я гадаю, ні, але збожеволієш, якщо продовжуватимеш свої
нескінченні і безглузді молитви. Люди, як і ти, не розуміють, що усі
молитви йдуть тільки до Мене. Але що, скажи Мені, Я ще повинна
зробити для того, щоб ви самі в змозі були опрацьовувати себе? Біси,
про яких ти навіть розуміння не маєш, приходять до людини тільки
тому, що людина себе не бажає знати. Ти теж, Володимире, не бажаєш
знати себе. Скільки разів Я намагалася достукатися до тебе. Скільки
життів ти втрачав себе. Тисячі життів ти втрачав себе і дійшов до грані.
Не молитися треба, а заповнювати себе і свої порожнечі. Розумієш?
− Якщо чесно, то я не можу зрозуміти, про що Ти мені говориш.
− Звичайно, тобі не зрозуміло. А як тобі може бути зрозуміло,
якщо ти розгубив себе настільки, що найпростіше для тебе стає
найскладнішим. Я поясню для тебе, як і коли в людині відбувається
втрата частин себе. Цілісна людина завжди налаштована на Бога і
відчуває Мене, Я завжди знаходжуся у зв'язку з ТВОРЦЕМ. Коли
людина, з тієї або іншої причини, здійснює вчинок, який ним не
відчутий, то відбувається перерозподіл енергії. Це означає, що енергія
цієї людини запечатується в тому тимчасовому відрізку, в якому
сталася втрата. Якщо людина не відчула певні події, не осмислила і не
пропрацювала цей відрізок часу, то в його цілісності виникнуть
відшаровування або відділення. Ось так люди з життя в життя
втрачають себе. А далі такі люди, як ти, моляться за усіх людей. Але
увесь бруд йде не до тебе, а до Мене і Я вимушена опрацьовувати за
усіх людей їх безвідповідальність. Тому досить, Володимире, молитися.
Якщо не зрозумієш, тоді Я вимушена буду тебе покарати.
Я закликаю усіх людей Землі почати збирати себе і в собі
цілісність. Як Я втомилася від роботи, яка замикається в коло. Я завжди
за вас опрацьовувала усі відрізки часів, в яких ви втрачали себе. Але ви
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зовсім не бажали свідомості, тому Моя робота була марна. Я
опрацьовую і повертаю вашу цілісність вам, а ви зараз же втрачаєте
себе і свою цілісність, тому що не відчуваєте себе і Мене зовсім. Але
зараз ви самі себе збиратимете. Я лише висвічу вам вашу
безрозсудність, при якій ви себе втрачаєте. Вам треба засвоїтися ось в
чому: перед тим, як виконати яку-небудь дію, необхідно пропустити
через себе, через своє тіло цю подію. Ваші тіла у цей момент зможуть
зреагувати і підказати вам ваші дії. Я хочу сказати: не кидатися
бездумно наліво або направо, не бігти, стрімголов, забуваючи свій
Простір, не кидатися словами, не впадати в чарівність, а відчути себе, а
через себе − свій Дух, який підкаже правильний напрям ваших дій. І
таке розуміння у вас було завжди, коли ви могли відчувати Мене, а
через Мене ви відчували свій Дух. І коли ви збирали в собі цілісність,
ви могли через свій Дух бути Богами, і не напружувати Мене по тих або
інших дурницях. А зараз подивіться на себе: впадаєте в чарівність і
безбожно віддаєте себе в чужі руки. Чарівність може носити різний
характер. Наприклад, чоловікові сподобалася дівчина, і він увесь час
думає тільки про неї. Він виконує усі її прохання і вимоги, забуваючи
про себе. І ось, дівчина вже в його оселі дає поради, як, де і чому
знаходитися. Чоловік тільки посміхається і не протистоїть її вимогам. А
далі вона почне вчити його, як правильно збиратися на роботу і що
треба одягати в ті або інші дні. Як треба відпочивати і де. Як назвати
дитину і т.д. І що виходить? А виходить, що ви віддаєте себе і свої
Простори в чужі руки. Ці чужі руки, не маючи свого Простору,
привласнюють ваш Простір, залишаючи вам усього лише фантик. Ви
повинні чітко відстежувати, як і де відбувається втрата, і якщо ви
помічаєте свою втрату, то відразу перебудовуйтеся і витягайте своє
собі. На місці чоловіка Я б послала цю дівицю чимдалі і більше не
підпускала її навіть на кілометр до себе. І це не показник поганого
виховання, це − показник Любові до себе. Те, як ви до себе ставитеся,
як себе любите, відіб'ється і на інших людях. Якщо ви себе зовсім не
любите і дозволяєте втягувати себе до різного роду злочинів, які
висмоктують з вас цілісні частинки вас, то ви так само будете
поводитись і з іншими людьми. Треба любити себе, тому що у вас
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немає іншого виходу. Тільки люблячи себе, ви зможете відстежити
свою втрату, якщо така сталася, і, пропрацювавши, повернути себе в
себе. Тільки через Любов до себе і до ВСЬОГО, що Є, ви ніколи себе не
втратите. Ніколи! Любов, Я казала вже про це, ніколи не припустить до
себе прояву вампіризму від людей, які себе не люблять. Якщо при царі
Миколі II багато дворян зазвичай говорили: "Маю честь, і прямували
завжди своїй честі, то ЗАРАЗ необхідно говорити: маю Любов, і завжди
йти за Нею. Це − основа на сьогодні.
Багатьом людям з дитинства, буквально, забивають ті або інші дії,
за допомогою яких людина повинна виказувати свою "вихованість" на
людях. Але Я хочу вказати вам, що вихованість у своїй основі − лише
підбір мови і набір дій. Я хочу сказати, що якщо людина, не почуваючи
себе і свій Дух, проявляє нав'язані йому правила пристойності, то це −
лише набір холодних дій і більше нічого. Такі холодні дії так само
покривають холодом людину, на яку ці дії спрямовані. Немає в цьому
життя і живого Духу. А ось якщо людина відчуває свій Дух і пропускає
через себе Його світло, то про виховання тоді і говорити не доведеться.
Запитайте, чому? Тому свій Дух і виражає людину. Свій Дух у людини
може відчути будь-які події і обігріти Любов'ю свою дію. В цьому
випадку, якщо чоловік, освітлений своїм Духом, допоможе жінці,
наприклад, накинути на себе верхній одяг, то жінка відчує у своєму тілі
надзвичайні відчуття, які відновлять в її тілі рух багатовимірних
енергій, від яких навіть може воскреснути Любов. Без свого Духу, без
цілісності себе людина вимушена бовтатися в невагомості, не
відчуваючи під своїми ногами Твердь. Така людина може посміхатися у
відповідь і навіть робити компліменти, але в цих проявах немає живої
енергії. Ви можете заперечити і сказати, що, наприклад, вам
подобається, коли людина дарує вам свою посмішку, а якщо ця людина
ще обдарує і компліментом, то тоді, як то кажуть, ви можете виявитися
на сьомому небі. Ну що ж, так тому і бути. Але Я лише ось що скажу:
людина може заради вас бути інтелігентною, вихованою, брати на себе
будь-яку роботу, але якщо в цій людині немає присутності себе цілісної людини, нема присутності свого Бога, немає присутності свого
Духа, тоді його дії будуть вимовляти тільки дії прислуги. Мені
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особисто хотілося б, щоб людина не прислуговувала Мені, показуючи
своє виховання, а вкладав душу у кожну свою проявлену дію. І повірте
Мені, від цих дій може воскреснути Любов. Я завжди переживаю
велику радість, коли в людині прокидаються свої почуття і відчуття. Це
свято для Мене. В цьому випадку людина вже не буде тягарем для
Мене. Він і сам зможе впоратись з будь-якими життєвими випадками,
не втрачаючи себе. Він завжди, кожен момент життя, що вічно
розширюється, відчуватиме свою Планету, свій Аватар, тобто і свою
Сферу. Це означає, що ця людина завжди знаходитиметься у Бога. А
Бог є Абсолют. Відчуття Абсолюту висвічують Бого-людину в усіх
існуючих Просторах Всесвітів і Галактик. Ніщо не зрівняється з цими
багатовимірними відчуттями. Тому прокидайтеся і заповнюйте свої
порожнечі собою.
Людські порожнечі, утворені в людських тілах, вміщують в себе
тільки енергію зречення вас від живого життя. Мені хочеться сказати
усім людям: ви не зможете щасливо жити і радіти кожній миті свого
життя, коли у вашому тілі самі лише порожнечі. Ви не зможете любити,
коли у вашому тілі порожнечі. Ви нічого не зможете за освічених
порожнеч. Якщо вам показати через Духовний зір, як виглядають ваші
тіла, то ви б змогли угледіти масові порожнечі, покриваючі ваші
фізичні тіла. Дивіться, Я ЗАРАЗ висвічу детальніше цю інформацію: у
вашому тілі немає основи, скажу точніше: немає Вісі, на якій повинні
вибудовуватися клітинні структури. Ваші клітинні утворення підвішені
у повітрі, або скажу по-іншому, просто висять. Ваші органи відключені
від багатьох Просторів і з цієї причини вони сплять. Коли Я говорю
"сплять", то маю на увазі нежиттєдіяльність усіх органів. Живі органи
завжди повинні рухатися і переміщатися по вашому тілу. Переміщення
ці можуть бути в межах від двох до десяти сантиметрів. Так само
органи, що відчувають Дух людини, можуть збільшуватися в розмірах.
Це відбувається тоді, коли необхідно пропустити через себе тонку за
частотою енергію. Вісь, на якій повинні вибудовуватися усі клітинні
структури, має завжди бути присутньою у вас і ваших тілах. Вісь
виражає енергію 12-ти планет нашої сонячної системи. Саме цю Вісь
‐ 64 ‐

відчувала і чула у своєму тілі Олена Реріх, тому вона завжди
знаходилася вище за ілюзорну метушню.
Так вже сталося, що людство зовсім не відчуває Землю, Сонце і
12-ть планет нашої сонячної системи. Я раніше обумовлювала про те,
що за нашою сонячною системою розташувалися інші сонячні системи.
У цих сонячних системах, так само як і в нашій системі, існують
багатовимірні Планети. Сотні тисяч сонячних систем утворюють одну з
чотирьох спіралей нашої Галактики під назвою Голосшпервашлі. Наша
Галактика була проявлена Бого - людьми і розташувалася на першому
місці в Галактичній решітці. Так от, висвічена Мною Вісь вміщує в себе
усю Галактику Голосшпервашлі. Я − єдина на даний момент, хто
відчуває багатовимірну Вісь у своєму тілі. Але, як ви розумієте, існують
мільярди Галактик, отже, обумовлена Мною Вісь вміщує в себе ВСЕ,
що Є. Навіщо Я так багатовимірно відкриваю все маючу Вісь?
Розумієте, звичайно, можна живо жити, вміщуючи в себе тільки нашу
сонячну систему, але ці відчуття, як ви розумієте, будуть далеко не
повними. А Я закликаю усіх людей Землі тільки до повних почуттів і
відчуттів. Ви повинні відчути у своїх тілах описану Мною Вісь, і зараз
Я висвічу для вас відчуття, яке повинне оселитися у ваших тілах і
виражати усю багатовимірність Всесвітів і Галактик. Дивіться, перед
вами висвічується Мій Простір, в якому Я знаходжуся. Я повільно
встаю, і ви можете угледіти всередині Мого тіла прямий стовп світлої
енергії, у якого немає початку і немає кінця. Я називаю цей висвічений
стовп енергії багатовимірною Віссю. А тепер придивіться уважніше, в
цьому енергетичному стовпі знаходяться усі Всесвіти і Галактики. І Усе
це знаходиться в Моєму тілі. Але ви можете угледіти, що Моє тіло
охоплює і вміщує багатовимірне наповнення Всесвітів і Галактик.
Значить, Моє тіло не має обмежень: ні в зростанні, ні в чому б то не
було. Отже, Я є ВСЕ і нічого. Я Абсолют! Ось до такого прояву Себе Я
закликаю усіх людей. За всю історію Землі і людства тільки перші 12-ть
Бого - людей могли вміщувати в собі усі Простори ВСЬОГО. І Сергій
був і залишається одним з тих людей, хто вміщував і вміщує у своєму
божественному тілі Аватар описану Мною багатовимірну Вісь. У
твоєму тілі Аватар висвічена багатовимірна Вісь, значить, виходячи на
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свій Аватар і відчуваючи Його у своєму Земному тілі, ти можеш, так
само як і Я, бути Абсолютом. Відчуваючи Мене і свій Аватар, ти
можеш бути присутнім і вміщувати в собі чоловічій і жіночій початок,
якого так бракує усім чоловікам. Ти відчуваєш Мене і навіть убачаєш
Мене у своєму серці. Так само ти усвідомив, що якщо відчувати тільки
Мене і забувати про свій Аватар, то відбувається дисгармонія усіх
навколишніх Просторів. В зв'язку з цим Я поясню наступне: звичайно,
як Я і говорила раніше, відчувати Мене в собі необхідно усім людям
Землі, тому що Я висвічую першовитік і Священний Зв'язок з Нашим
ТВОРЦЕМ. Першим 12-ти Бого - людям висвічений прямий доступ до
Мене, тільки Їм і нікому більше. Інші люди, щоб відчути Мене,
повинні, і Я говорила про цю інформацію, відчути свою родову гілку,
далі відчути Бого-людину, що зачав родові решітки, а вже через нього
ви можете відчути і Мене. Далі усім людям, як і Сергію, необхідно
завжди і кожен момент нескінченного життя бути у своєму Аватарі.
ЗАРАЗ Я дам усім інформацію відчуття свого Аватара. Дивіться на
Мене. Ви повинні побачити Моє земне тіло, в якому Я знаходжуся на
планеті Земля. ЗАРАЗ ви можете угледіти, що Моє земне тіло
знаходиться в Моєму Аватарі. Земне тіло, наче в коконі, знаходиться в
Аватарі. Я кожен момент неіснуючого часу пересуваюся по планеті
Земля, знаходячись у своєму Божественному тілі Аватар. Моє тіло
Аватар висвічує усю багатовимірність Просторів і заповнює Моє земне
тіло. Мені не складе особливих труднощів розчинити своє земне тіло і
перенести Себе на свою Планету Зелушта. Я це зможу тому, що зі мною
завжди знаходиться Моє тіло Аватар, в якому завжди існує
багатовимірна енергія інформації, що завжди розширюється. Якщо
сказати іншими словами, то Я завжди знаходжуся у своєму Богу.
ЗАРАЗ Сергій, так само як і усі люди Землі, зможе вмістити у своє
земне тіло свого Бога, свій Аватар. Відчуй зараз, Сергій, що часу немає,
і ніколи не було. Це вигадка. А якщо часу немає, отже, немає відрізків
часів, в які загнали себе усі люди Землі. А якщо відрізків часів не існує,
значить, і немає численних рештків втілень, тому що життя єдине і
вічне. Отже, ти живеш завжди і житимеш так само завжди єдиним і
вічно таким, що розширює життя. А тепер тобі треба лише усвідомити
наступне: ТВОРЕЦЬ, Я, Адам і Любов проявили тебе, твою особу,
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твою душу і твій Дух у плоті в твоєму тілі Аватар. Ти проявився у
ВСЬОМУ, що Є, у своєму тілі Аватар, яке зараз знаходиться на твоїй
планеті Велинокгроздья. Аватар − це ти, Сергій. Я завжди говорила і
говорю, що Бог є ВСЕ і ніщо. А ЗАРАЗ, вміщуючи в собі усю
інформацію, яку Я розкрила, ти можеш перенести енергетично свій
Аватар на планету Земля. ЗАРАЗ у тебе мають бути відчуття, що ти
знаходишся у величезному тілі. Це правильні відчуття, які у тебе мають
бути завжди, кожен момент твого життя. Тепер ти рухаєшся по планеті
Земля, перебуваючи у своєму Аватарі, так само як і Я. З твого тіла
Аватар зглянувся в твоє земне тіло багатовимірна енергія ВСЬОГО, що
Є, і ВСЬОГО, що БУДЕ. А в твоєму серці завжди буду Я і цей Зв'язок
завжди нерозлучний в нас. Ось в цей стан Я закликаю увійти усіх
людей Землі. Кожна людина повинна прийняти в себе свого Бога і свій
Дух. А без цих почуттів і відчуттів людство завжди в усі моменти
життя вимушене бути в стані повного споживання самих себе.
Перебуваючи у Богу, в людині завжди висвічується багатовимірна
інформація численних входів і виходів в усі Простори і в усі моменти
тих або інших подій. Отже, перебуваючи у Богу, людина ніколи ні за
яких обставин не увійде у стадії ілюзорних подій. Ілюзорні події
завжди прикриваються ідейною "чистотою". Ідейна "чистота" завжди
шукає людей, які від життя хочуть тільки високої стабільності. Висока
стабільність же вимальовує прямолінійне життя, в якому
вимальовується лише те, що Я називаю "добре погуляти, добре
накупити, добре поїсти", а далі пряма кишка викидає все те, що
створює стабільність. Сергій Тігіпко якраз з того числа людей, які
живуть тільки заради калу, тому і партія у нього виражає радикальний
підхід до усіх подій. А в передвиборній кампанії його рекламний ролик
розпочинається із слів: "ми проїдали свій спадок усі роки
незалежності". Ця дуже прямолінійна позиція створює в людині
безвихідні стани, які без енергії Любові Бога розчинитися не можуть.
Скільки разів Я чула із слів людей, що в житті треба тільки добре
живитися, добре заробляти і добре оздоровлюватися. І своїх дітей такі
радикально налагоджені матері і татусі виховують тільки заради калу.
Адже часто можна почути, як батьки хвалять своїх діточок: поїв,
значить, молодець, а якщо ще малюк усю цю їжу спустив в унітаз, то
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тоді взагалі самий молодець. Ось росте цей малюк і виробляє в собі
пріоритети, які в нього забивали батьки. А потім ми ще і дивуємося,
чому люди не можуть любити себе, свою сім'ю, свій рід, свою країну і
свою Землю. А тому, що головне для багатьох людей − це добре поїсти
і добре сходити в унітаз. І це усе, все, що треба людині від життя. Це
маразм якийсь. Ось це і уся програма, за яку тримаються більшість
людей, і на яку розраховує Сергій Тігіпко. Це та програма, на яку
покладають свої надії страйкуючі шахтарі, домагаючись для себе
більше калу, який вийде через пряму кишку і залишить після себе
тільки шлаки. Це та програма, яка врахувала для радикальних людей
спеціальні ліки, що допомагають перетравлювати їжу і прибирати
шлаки. Мені хочеться запитати у людей, що дотримуються цієї
програми :
− Що ви хочете від себе і від країни, в якій ви мешкаєте?
Я думаю, відповідь била б така:
− В принципі, нам нічого не треба, аби лише була стабільність в
нашій країні і світ.
Так, зрозуміло, про стабільність Я вже говорила і розкривала, до
яких результатів вона веде. Тепер давайте поговоримо про світ. Мені
завжди стає не зрозуміло, коли багато людей моляться в храмах і
просять у Бога світ. Мені також не зрозуміло, коли багатьом людям все
одно, що буде в їх країні, аби лише був світ. "Ми за мир", − говорять
люди. Але про який світ можна говорити, коли у світі процвітає хаос,
ілюзія і брехня? І у цьому світі ви хочете жити? Ви просите світу в
храмах, але змінити убозтво в нім ви не бажаєте. Бог чує кожного з вас,
але для нього світ інший. Це завжди треба враховувати перш, ніж
просити у Нього світу. У Бога світ багатовимірний! У бога світ
цілісний! У Бога світ щасливий, радісний і освітлений Любов'ю! І Бог
проявляє світ на Землі, тільки не такий, про який ви просите. Тому
війна для Бога може бути знаряддям прояву Його світу на Землі.
Завжди думайте про те, про що ви просите і чого бажаєте, тому що Бог
вас чує, і хто знає, який Він для вас угледить вихід.
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Ілюзія іншого життя
ЗАРАЗ на території України раз у раз певними людьми ведеться
захоплення багатьох установ. Якщо запитати цих людей, з якою метою
вони здійснюють свої дії, то їх відповідь була б така:
− Наші дії несуть зміни, і в усій Україні настане інше − нове
життя.
Ось за цим іншим життям вже іони неіснуючого часу ведеться
кривава боротьба. Для цього іншого життя люди завжди упивалися
мріями, прагнучи в ілюзорному просторі зайняти свою нішу. Але
людство зовсім не має уявлення основи іншій або, скажімо, щасливому
життю. Як тільки ви покинули свої гектари і вийшли до ілюзорних
просторів держави і міста, ви в той же час спрямувалися до пошуків
іншого життя. Але завжди, в усі моменти ваших пошуків ви заходили у
безвихідь. А далі знову і знову ви починали свої пошуки і знову, так
само як і завжди, ви виходили на безвихідь. Ось і зараз в ілюзорності
простору міста і держави ті, що зачинають військові дії зовсім не
розуміють, куди вони прямують. Але Я скажу: тільки у безвихідь. Так,
Я упевнена багато хто з бойовиків вже починає це розуміти, тому вони
ставлять питання: а що далі? Ні, взагалі немає у жодного політика
виходів або входів до щасливого життя. Є тільки пихатість вже
потоптаної ілюзії, яка кричить: гроші, тільки гроші і влада дадуть вам
відчуття щастя. Мені завжди при такому розумінні людей свого щастя
стає смішно. Я якось сказала одній людині на ім'я Закфар, що гроші і
влада зжеруть його. Він Мені не повірив. І знаєте, його з'їв лев, якого
він придбав за великі гроші. Мої слова ніколи не розходяться зі
справою. Якщо Я щось бачу, Я зазвичай кажу так, як воно є у
реальності. В.Путіну Я скажу, що його дії заженуть його в Земну діру.
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Його політикам запропоную почати думати, про відчуття Я вже не
говорю, хоч би почніть думати. Тоді ви зможете угледіти абсурдність
дій В.Путіна. А усім мешканцям Росії Я скажу: Я з вами, тому
забирайте, скажу інакше, виривайте свою енергію, свою свободу і своє
щастя з рук, які завдяки своєї величі роздули себе настільки, що земна
кора вимушена зрушити зі свого місця, тому чекайте землетрусів. Як би
Мені хотілося, щоб люди почали відчувати, а далі усвідомлено
розуміти загальні процеси. Держава, оточена містами, не зможе людям
дати того очікуваного щастя. Політики, виховані на основах ілюзорного
простору міста, так або інакше, усього лише зводять своє спрямування
до того, щоб розповсюдити ілюзорний простір міста і держави. Ось
проаналізуйте зараз усі програми, які майбутні, як вони вважають,
президенти, пропонують мешканцям України. В усіх програмах чітко
простежується однолінійний напрям економічного шляху. І люди, що
знову стоять за владою, бажають завести народ в економічні рамки.
Звичайно, Мені зрозуміло, що багато людей не зможуть осмислити
надану Мною інформацію. Але повірте Мені, що усі напрями будь-якої
економічної програми ведуть тільки у безвихідь. Взагалі, уся економіка
побудована на ресурсах Землі. А тепер поміркуйте, хто нахабно
привласнив усі живі ресурси? Звичайно, жерці. Отже, хто керуватиме
економікою, наприклад, України? Звичайно, жерці. Я вам вже розкрила
егоїзм цієї невеликої купки людей, тому не важко уявити, що усі
програми, які ґрунтуються на економіці, ведуть тільки у безвихідь. А за
цією безвихіддю − наступна безвихідь, за якою щастя немає, і ніколи не
було. Усі ці програми заводять людство до рабства, утворюючи для
себе живий ресурс. Уся ваша енергія сходить тільки в одні руки, для
яких важливі тільки правила гри під назвою "ресурс споживання".
Поміркуйте ЗАРАЗ ось над чим: навіщо вам потрібні президенти,
кабінети міністрів і багато чиновників? Подумайте, це дуже важливо. А
тепер дивіться: усі вищі політичні органи бажають тільки, щоб ви
завжди працювали і виплачували всілякі податки. Без вашого бажання
безбожно працювати вони, вищестоящі, не зможуть себе утримувати.
Вище поставлені люди завжди бояться прозріння людей. Тому що,
якщо таке станеться, то люди можуть пред'явити свої права, в яких
‐ 70 ‐

вони, наприклад, забажають самостійно містити еко-поселения. В
цьому випадку, хто ж працюватиме і приноситиме дохід тому ж панові
П.Порошенко? Сам-то він звичайно буде не в змозі містити свої
шоколадні фабрики. Я ЗАРАЗ вголос промовлю для усіх людей Землі
свою багатовимірну мову, і Творіння Моє освітить усім людям шлях до
щастя, радості і Любові. Тому слухайте, вуха, що чують, і дивіться, очі,
що бачать : вихід усього людства до щастя, радості і Любові підводить
кожну людину до створення еко-поселень. Як Я вже обумовлювала
раніше, на Україні повинно утворитися 150-т еко-поселень по 250-т
гектарів. Це мінімум, більше можна. Кожній родині, що бажає
щасливого життя, держава зобов'язана віддати один гектар землі в
довічне користування. Також держава не має ніякого права обкладати
податками зрощену і зібрану продукцію на гектарах землі,
розташованих у еко-поселеннях. Кожен гектар землі еко-поселень може
передаватися у спадок своїм дітям, але продавати Простори гектарів
ніхто не має права, навіть господарі. Я повертаю людство в живі
Простори своїх гектарів, які вмістять в собі Простори усіх Всесвітів і
Галактик. В зв'язку з цим Я ЗАРАЗ говорю усім бойовикам, що
бажають нового життя в Україні, і усім політикам, які у багатьох
випадках думають тільки про себе і свої сім'ї : обумовлене Мною вже
набуло чинності, тому ви або допомагаєте, або Бог вас кидає
напризволяще. А у вас немає ніякої долі без світла Бога. Тому
вирішуйте швидше, у вас вже немає часу на роздуми. Або ви з Нами,
або ви самі по собі. У серії книг В.Мегре "Дзвінкі кедри Росії"
Анастасія також передавала енергію і інформацію гектарів. Але вона
враховувала тільки енергію дерев і Землі. Для того, щоб відкрити
енергію гектарів, необхідно враховувати усі Всесвіти і Галактики.
Анастасія довго не могла зрозуміти, що Земля є невід'ємною частиною
Нашого Простору, що Творить. А Наше Простір, що Творить, охоплює
ВСЕ, що Є, і ВСЕ, що БУДЕ. Неможливо повернути людей Землі в живі
Простори без енергій Галактики Голосшпервашлі, а також без енергій
усіх Галактик, що знаходяться в Нашому Просторі, що Творить. Також
не враховувалося і те, що у кожного мешканця Землі, окрім Адама,
існує своя Планета і свій Аватар. Тому Анастасіївці у своїх
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організованих поселеннях не могли Творити і Створювати на своїх
гектарах, у них просто бракувало енергії та інформації. Анастасія довго
не могла зрозуміти Мене, вона навіть не змогла відчути, чий Дух
знаходиться в дольмені її прародительки. Тепер Я кажу: Анастасія, це Я
− первородна жінка і Мати усього людства. Відчуваючи Мене, ти
завжди зможеш виходити на першовитік. Але відчути Мене ти можеш
тільки через Сергія. Ти є його першою донькою, а він Співтворцем
твоєї душі, твого Духу, твого Аватара і твоєї особи. І йому ЗАРАЗ, як
нікому, необхідно багатовимірно рухатися. Його рух в Співучасті зі
Мною створить багатовимірний вихід для багатьох людей Землі. Від
його відчуття свого Бога − Аватар, залежить дуже багато чого, і він на
сьогоднішній момент вже розуміє цю інформацію, отже, у нього є вихід
і вхід до багатовимірної усвідомленості.
Як би Мені хотілося причастя усіх людей Землі до цієї
багатовимірної усвідомленості. Тільки причастя до ВСЬОГО, що Є,
створить усім людям Землі вихід до щастя, радості і Любові. А без
такого розуміння люди вимушені копатися тільки у пошуках іншого
життя, яке, так або інакше, веде усіх у безвихідь, з якої виходу немає і
ніколи не було. Як би Мені хотілося, щоб усі люди Землі сприймали
загальні процеси в усій багатовимірності. Без цього сприйняття люди
вимушені міркувати тільки в ілюзорних просторах міста і держави, а, як
ви розумієте, в цьому випадку усі ваші думки замкнуті в ілюзорне
кільце. Тому ви не можете знайти те, інше життя, від якого ви бажаєте
отримати щастя, радість і Любов. Кожен новообраний президент
пропонує і пропонуватиме вам власну програму, в якій, на його думку,
є вихід в щасливе життя. Але, як Я вже говорила, в усіх запропонованих
програмах закладені прояви злочинності і бюрократії. Як би Мені
хотілося, щоб ви усвідомили згубну дію на усі сфери життя цієї
злочинної економіки. У інститутах і університетах викладачі привчають
студентів до розуміння структури економіки, кажучи при цьому, що
розібравшись з внутрішньою структурою, кожен студент зможе зайняти
свою економічну нішу у економічному світі. Але яким чином людина
може зайняти свою нішу в тому, чого немає? Мені хочеться прояснити
наступне: в економіці не існує ні підструктури, ні структури як такої.
‐ 72 ‐

Запитаєте, чому? Та все дуже просто, якщо знаходитися в усіх
Просторах, хоч би, нашої сонячної системи. Структура сама по собі
повинна мати складову що наповнює, як ви розумієте, саму структуру.
Але уся обнародувана економіка тримається усього лише на ресурсах
Землі. Ви напевно помічали, що зростання, наприклад, долара США,
пов'язаний безпосередньо з ресурсами усієї планети Земля. І як тільки
курс валюти зростав, то з екранів телевізорів вам розповідали, що він
прив'язаний до нафти або до золотих запасів тієї або іншої держави.
Причому барель(мірна одиниця об'єму нафти) з невідомої нікому
причини то зростає, то опускається в ціні, впливаючи на процеси
інфляції. При такій інформації ви завжди створювали ілюзорне
розуміння економіки. Вам замість реального розуміння суті,
підсовували перевернуту картину. Але люди завжди бажали зайняти
свою нішу в економічних питаннях. Створювалися цілі інститути
економіки, і в них люди намагалися зрозуміти розумом суть економіки.
Іншими словами, наукові співробітники намагалися осмислити: в чому
ж суть, в чому структура цієї ілюзорної економіки. Але після
закінчення сотень років так нікому і не вдалося розкрити реальне
походження економічної діяльності. Наші політики брешуть усім,
кажучи, що, мовляв, вони зможуть вирівняти і навіть підняти планку
економіки. Але Я-то розумію, що їх слова ні на чому не ґрунтуються. Я
розкривала раніше інформацію, що усі ресурси Землі належать усього
лише невеликій купці людей, назвемо їх жерцями. Але навіть вони до
кінця не розуміють суть економіки. На сьогоднішній момент брехливу
економіку розуміє тільки Кратій, і Я − Зеранта. Кратій на даний момент
знаходиться у вісні, і тому брехливість економіки розумію тільки Я
одна. Жерці ж від нерозуміння брехливості і ілюзорності економіки
намагаються за допомогою ресурсів Землі торгувати курсом усіх валют.
Але вони не розуміють, що як тільки Я розкрию людям усієї планети
інформацію, що Земні ресурси належать тільки нашій матінці Землі, то
їх економіка зруйнується в пух та прах. Як тільки Я розповім людям,
що в еко-поселеннях можливо на гектарах землі виростити багато
загублених дерев, в плодах яких будуть золоті зливки і багато
коштовностей, то уся брехлива економіка розсиплеться. Як тільки Я
‐ 73 ‐

розповім людям, що існує багатовимірна і жива енергія Маркфіса, за
допомогою якої можна освітити і обігріти свої оселі, дати рух своїм
автомобілям і багато що інше, то уся ілюзорність економіки рухне.
Влада жерців тримається тільки на необізнаності людей суті БЫТІЙЄЙ.
Як тільки людство сприйме багатовимірну і всеоб'ємну інформацію, то
водночас уся брехлива структура розвалиться. Як тільки люди
зрозуміють, що їх використовують і за рахунок їх живуть ті, хто
поставив себе вище за Бога, то в одну мить брехлива ілюзія
розчиниться. І Я закликаю людей України і усіх людей Землі взяти на
себе відповідальність і Любов. Відповідальність вам потрібна для того,
щоб скоординувати свої дії, для того, щоб сконцентрувати себе, а
Любов ваші дії і вчинки приведе в гармонію. Без Любові людям ніяк не
знайти вихід, або вхід в Золотий Переріз. Без Любові люди, як завжди,
творять свавілля і не скоординовані з Богом дії. І мешканці України
могли в цьому переконатися. Варто людині відчути неконтрольовану
свободу і все, як мовиться, "після мене хоч потоп". Дуже боляче стає
іноді за таких людей. Мені завжди незрозумілим залишається той факт,
що людина, отримуючи свободу, розпоряджається нею у своїх
егоїстичних цілях. Ось йому так захотілося, наприклад, підпалити
відділення банку, пограбувати магазин і т. д. Але Я запитаю таку
людину: "Навіщо"?. Його відповідь Мене ніяк не збентежить, тому що
Я за всю історію Землі і людства надивилася і наслухалася проявів
егоїзму, від якого у людини створюється враження, що йому у цей
момент все дозволено. ЗАРАЗ Я можу констатувати той факт, що
багато людей втратили людське обличчя. Втрата людського обличчя
переводить у готівку не лише хаос і свавілля у побачених діях, втрата
людського обличчя проявляється і в небачених діях, наприклад, у
відношенні до іншої людини або до багатьох людей. І Я запевняю вас,
що зараз, майже усі кандидати в президенти людей за людей не
вважають. Для них майже усі люди є звичайною сировиною. Я
проглянула усіх прагнучих в президенти і скажу вам: ті, що прийшли до
влади майже не відрізняються від попередньої верхівки. Відмінність є, і
воно зовсім не принесе радості людям України. Ця відмінність полягає
в тому, що прийшли до влади ще жорстокіші і жадібніші. В зв'язку з
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цим Я розумію, що навіть якщо на президентське крісло сяде
О.Богомолець, то вона не в змозі буде що-небудь змінити. Це ще буде
пов'язано і з тим, що люди, шалено жадібні до влади, на цей момент
розташувалися в самій верхівці влади. Ці люди зовсім не відчувають і
не дають собі і своїм вчинкам свідомості. Ці люди хочуть тільки
одного: влада за всяку ціну. І повірте Мені, якщо хтось встане у них на
шляху, вони зітруть з обличчя землі цього або цих людей. Їм не
перешкода навіть цілі міста людей, та взагалі, їм люди не перешкода.
Люди для них є тільки сировиною. І все. Так за що ж боролися
майданівці? Ви можете спростувати, мовляв, Майдан організувала
американська влада, тому люди, що стояли на Майдані, усі були
куплені, отже, вони ні за що не боролися. Але ви не враховуєте
спонукання людей. Так, Майдан був куплений, але без бажання людей
України кращого життя, Америка і на крок не змогла б наблизитися до
тих подій, які перевернули уявлення людей про владу як таку. Так все
ж, за що боролися майданівці? Відповідь вочевидь така: за людей,
жадібних до влади, за олігархів, що приховують свої доходи, і,
звичайно ж, за бандитів, які отримують свої кошти від олігархів, що
приховують свої доходи. Я, звичайно, розумію, що Майдан бажав
кращого життя, але якщо не враховувати Бога, то це краще життя веде у
безвихідь, в якій ЗАРАЗ опинилася вся Україна. Проте для Бога
безвиході немає, тому Бог виведе або підведе людей України до виходу.
Не усім цей вихід сподобається, але на цей момент, чим така брехлива і
ненажерлива влада, від якої в усій Україні процвітає бандитизм,
кращий вибір зводиться до того, щоб на недовгий термін приєднатися
до меншого лиха. Я не вважаю Росію лихом або добром, тому що для
Бога не існує ні добра, ні лиха. Я, як ви розумієте, не дуже полюбляю
В.Путіна і його егоїзм по відношенню до усіх людей Землі. Але в
ситуації, що склалася, існує гостра необхідність у союзі з Росією. Я
передбачаю: цей союз не буде тривалим, як тільки Я висвічу лідера,
який зможе узяти на себе відповідальність і Любов, Україна вийде з
тимчасового союзу. А далі Я через висвіченого лідера поведу усіх
людей України до щастя, радості і Любові. Доки на цей момент людям
потрібен поводир, який за них прийматиме рішення. І Я знайду
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поводиря. У свій момент роль поводиря взяла на себе людина, яку ви
знаєте під ім'ям Адольф Гітлер. Він був і залишається сильною особою,
і що б там не говорили люди, що не знають реальності, він до 39-го
року чув Мене і вів усе людство до необумовленої свободи і Любові.
Тому багато відомих людей відгукувалися про Гітлера як про людину,
яка одна в той момент усвідомлено розуміла утопічний стан, в якому
опинилося усе людство і планета Земля. І він один з тих людей, до
якого жерці не знайшли ніякого підходу. Навпаки, вони його боялися.
Боялися його сили, яка була освітлена Богом. Людство практично не
розуміє, яку роль взяв на себе Адольф Гітлер. Я вам скажу, що коли б
не він, то світ би загруз в розпусті і брехливості так, як ще не було за
всю історію Землі і усього людства. Ви, звичайно, можете не зрозуміти,
про що Я говорю, але роз'яснення буде. Перша світова війна була
організована тільки тому, що жерці старанно хотіли розділити зібрані у
державі народи. Але Адольф побачив їх план, і щосили намагався
запобігти цьому процесу. Він передбачав, що якщо перша світова війна
отримає перемогу над Німеччиною і Австрією, то жерці на цьому не
зупиняться і забажають поневолити людей усієї Землі так, як ще не
було за всю історію людства. Хочеться сказати куди більше, але… Я
можу вас запевнити в тому, що коли б не він, то вас би зараз на Землі не
було зовсім. Був би всесвітній катаклізм, який не залишив би після себе
жодну людину. А тепер поміркуйте ось над чим: Я розумію, що війна,
організована Адольфом, забрала мільйони життів, але в той самий час,
коли б не він, то людства взагалі б не було. Я кажу в прямому, не в
пересічному сенсі. Вас на планеті Земля не було б зовсім. Запитаєте,
чому? Після першої світової війни жерці вирішили, що людство
повинне зануритись у розпусті і хаосі якомога більше. В той момент на
Землі жерцями був розроблений проект, впровадження якого несло
людству поневолення сильною статтю, Я маю на увазі чоловіків,
слабкої статі − жінок. Жерці одразу після першої світової масово
впроваджували інформацію про те, що жінка проявилася на світло
тільки тому, що Адам віддав своє ребро Богові. А Бог за допомогою
ребра проявив жінку на світло. Отже, на думку жерців, жінка повинна
"відпрацювати" чоловікам свій борг. Жерці в той момент готували
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острови, на які планувалося за особливим розпорядженням звезти 45%
жінок усієї планети. Запитаєте, навіщо? Я лише скажу так: люди, ви
завжди повинні перевіряти ще раз собою, своїм тілом будь-яку
інформацію. Тоді вас ніколи не зможуть завести до рабства ілюзії. В
той момент люди за жарт прийняли проект жерців, але цей жарт згодом
виріс би у величезну грудку, яка промайнула б по усій Землі понурила у
розпусту усе людство. Тільки Адольф Гітлер розгадав план жерців і
інтуїтивно зрозумів, що треба захопити усю Європу. Він розумів в той
момент, що тільки він в змозі зберегти цілісність людства і усієї
планети Земля. Ви можете сказати Мені:
− Війна, що принесла мільйони смертей, не може виправдати його.
На що Я скажу:
− Коли б не він, то проект жерців навантажив би усіх людей в
таку розпусту і хаос, від якого планета Земля впродовж 40-ка років
покрилася б уся водою. Людства на Землі не було б зовсім.
Я розкриваю Реальність вам і ні в якому разі не виправдовую
Адольфа. Але знаю, що він зробив усе можливе, щоб планета Земля
жила і надавала усім свій живильний Простір. І тільки небагато людей
його змогли зрозуміти. Звичайно, Я розумію, що та жорстокість, з якою
знищували багато людей, особливо єврейського походження, ставить на
Адольфі печать карателя. Але знову маленьке але: він, слухаючи голос
Бога, знищив лише тих людей, які беззастережно підхопили б проект
жерців і виконали його. В цьому випадку у людей не залишилося б
жодного шансу на порятунок. А так після другої світової війни усе
людство отримало ще одну можливість на порятунок. Ні, розумієте,
немає ні поганих, ні гарних, є тільки прояв того або іншого Простору. І
Адольф розумів цю істину.
Скільки Я убачала в людях пожадливість душі, стільки вражалася
недалекоглядністю, пов'язаною з брехнею і небажанням осмислено
зрозуміти себе. В Україні бракує лідера, який силою свого Духу
проведе людей по звивистих вуличках ілюзії і виведе в Реальність. Така
людина була, але він схибив, залишивши після себе лише борги. Я б
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хотіла, щоб Адольф узяв на себе таку відповідальність, але не зовсім
упевнена, чи бажає він знову пройти шлях поводиря. Він якось сказав
Мені, що якщо йому трапиться така нагода ще раз, то він не злякається
відповідальності. Ну що ж, так тому і бути. На сьогоднішній момент Я
переглянула усе людство і виявила, що майже усі люди не бажають
брати на себе роль Бога. Так, може, і простіше для усього людства, коли
хтось візьме на себе відповідальність і виведе усіх людей до Бога, але у
мене при такому стані речей виникає питання: якщо не ви, то хто за вас
виконає вашу роботу? На що ви усі годні? Може лише на сплячий стан?
Звичайно, у сплячому стані вам нічого не треба. Але як ви зможете
продовжувати свої життя, якщо на планету Земля зглянулися високі по
частоті енергії? Ніяк вам не встояти на Землі в сонному стані.
Щільність ваших тіл зменшується у цей момент, тому що Дух ваш
заповнює вас зсередини. І як тільки Дух виконає свою роботу, на вас і
ваші тіла, як з неба, звалиться неймовірно висока по частоті енергія. Ви
не зможете стримати Її, і вимушені йтимете з Землі. Тоді вам наступне
питання: як же ви зможете утілюватися на Землі, якщо ви не будете
готові до прийняття енергій Духу? Замість того, щоб почати
розширювати себе і свої тіла, ви ховаєтеся за ілюзією. Так, звичайно, Я
розумію, що вам потрібен лідер, який зможе відчути Бога і висвітити
для вас напрям до вашого Бога. Але чи зможете ви наслідувати його
приклад? Я ЗАРАЗ не зовсім упевнена в цьому. Ви усі ховаєтеся за
спинами інших, тому вас не видно зовсім. Ситуація, що відбувається на
цей час в Україні, показує одну закономірність: людям наплювати на
свідомість в собі. Вам трапилася велика нагода переосмислити
непотрібність чиновницької влади як такої, але ви у цей момент взагалі
не розумієте, що вам треба. ЗАРАЗ 49% усього населення України
бажає повернути все в колишній стан, так, як було при В.Януковичі.
Але колишнього вже не повернути. Інші люди хочуть за всяку ціну
припинити військові дії на території України. Але як ви припините те,
що вами не осмислено? Щоб ви розуміли, усі "сепаратисти", за
допомогою яких деякий олігарх(його ім'я Я ЗАРАЗ не називатиму)
рветься до влади, переслідують і дотримуються тільки його думки на ті
або інші питання і можливості. Національна Українська гвардія у цей
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момент дотримується також думки певних людей, що рвуться до влади.
А ви, не розуміючи процесів, що відбуваються, знаходитесь між ними.
Але якщо ви не розумієте, отже, вам взагалі немає ніякого діла до того,
що відбувається ЗАРАЗ на території України. Думаєте це не так? Але
якби Я помилялася, як ви думаєте, то вам, як мінімум, потрібно було
переглянути своє відношення до себе, до своєї сім'ї, до своєї держави і
до усієї Землі в цілому. Ви ж тішитеся тільки новинами, які вам
вибірково підсовують. Виходячи тільки з новин, ви формуєте для себе
думку про події, що відбуваються, на території України. Але треба
виходити тільки від Бога, тобто тільки від своїх почуттів і відчуттів. І
тільки в цьому розумінні ви зможете приймати ті або інші рішення. А
ви раз у раз схвильовані купленими подіями, як ті: там була
перестрілка, а там спалили людей. Ви можете сказати, що Я не маю
серця. Але Я завжди реально дивлюся на усі події, що відбуваються.
Скажіть Мені, навіщо віддавати свої життя за те, що вами не осмислено
зовсім? Два жадібні олігархи борються за владу, а ви, не розуміючи
реальності, віддаєте свої життя. Кому? Якщо у Велику Вітчизняну
війну ваші діди боролися за Сталіна і за Батьківщину, то ви боретеся за
невелику купку злодіїв і брехунів. У Одесі спалили людей, але ці люди
були впевнені у правоті своїх хазяїв. Вони були впевнені не у своїй, а в
чужій правоті. Ну а ваша думка? Де вона? Мені зовсім вас не шкода,
тому що ви спалили себе самі. Якби у вас хоч якось просвічувалося
ваше відношення до того, що відбувається, то ви б зберегли собі життя.
А так… Якщо майданівців після їх відходу Я визначила в Простори
дубів, беріз і кедрів, то для вас немає місця в цих Просторах. Ви
поневірятиметеся по Землі в обгорілих тілах до тих пір, доки до вас
зглянеться Дух. І цей результат торкнеться усіх, хто дарма проливає
свою кров. Треба розуміти, за що ви б’єтесь, а вже далі проявляти
свідомість у своїх діях. А ви вдаєтесь до крайнощів. Ю.Тимошенко
оголосила: вставайте усі люди і захищайте Україну до останньої краплі
крові, і ви, не відчувши, не осмисливши, стрімголов йдете захищати.
Але кого? Це вона боїться за себе і свою родину, а вас це не повинно
торкатися. Сьогоденна влада почала закликати в національну гвардію
людей України. Ви думаєте, вони борються за вас? Ні, вони страшне як
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перелякані втратити свою владу і гроші. І ви пішли. Для чого? Для
Мене відповідь проста: щоб захистити цю купку боягузів, що злякалися
втрати своїх заощаджень. Ви можете сказати, що ви воюєте за Україну,
але ж ваша боротьба, так або інакше, виведе на верхівку влади тих
людей, які від брехливості і боягузтва ховаються за спинами українців.
Адже Я завжди говорила і говорю: людина, ти і тільки ти − ціла країна
і держава. За себе треба боротися. І якщо ви живете в Україні, то
боротися треба за себе, а Україна стане вільною тільки тоді, коли кожен
громадянин своєї країни візьме за себе відповідальність і прийме Бога в
себе і у своє тіло. А сліпа боротьба за Україну створить тільки рабство.
І ось тут схований камінь спотикання. Саме на це і розраховує нинішня
влада. Для них люди повинні боротися не за себе, а за Україну. А вже
далі, коли Україна отримає сумнівну перемогу, невелика група боягузів
посяде свої пости і почне набивати свої кишені, говорячи при цьому
про мораль і честь. Але їх мораль проста: морити людей, щоб ті не
змогли отямитись і збагнути те, що відбувається. Людство звикло
відповідальність покладати на інших, але про свою відповідальність
забуло зовсім. Якби ви хоч якось були схожі у своїх спрямуваннях, у
своїй свідомості на Адольфа Гітлера, то, повірте Мені, Україна і люди,
що мешкають у своїй країні, ЗАРАЗ були б вільні. Вільні у своєму
виборі, вільні у своїй усвідомленості і у своїй Любові. А ви раз у раз
скидаєте на нього свої претензії, кажучи при цьому, що він не людина.
А він − людина, причому Бого – людина, для якого честь і гідність не
порожні слова, для якого люди були улюблені, для якого Любов
висвічувала усі Простори всього. А ось для нинішньої влади Любов
залишається поза межею їх сприйняття.
Як ви думаєте, хто ж все-таки спалив в Одесі людей? Хто автор
цих дисгармонійних дій? Невже В.Путін, на якого завжди посилається
Ю.Тимошенко? Ні, адже Бог все бачить і відчуває. Ви ж і є авторами
цих подій. Ви можете запитати: хто, ці ви? Ну як хто., ви, тільки ви −
автори подій, що сталися. Ви, люди усієї України, тільки ви винні в
тому, що сталося і відбувається. Ви на ліво зазвичай говорите право, а
на право кажете ліво. У західній частині України для вас, чомусь,
влаштувалися Бендерівці і фашисти, а ось в східній частині України,
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знову ж таки для вас, знаходяться лише бандити, які у свій час
голосували за В.Януковича. Ваші думки нікуди не діваються, вони усі
проявляються, наприклад, події у Одесі тому служать підтвердженням.
Це ви, що ділять на добро і лихо, на право і ліво, на схід і захід, винні в
тому, що відбувається у всій Україні. Це ви, що бажають іншого життя,
винні в тому, що життя ваше зайшло у безвихідь. ЗАРАЗ вам страшно,
раз у раз помирають мирні громадяни. Адже Я попереджала усіх: якщо
ви не приймете свого Бога, то вам немає життя на планеті Земля. Адже
попереджала? Також Я говорила, що Дух кожної людини ЗАРАЗ
увійшов до кожного з вас. Ви відчуваєте Його? Тільки ваш Дух у цей
момент у безчассі з'єднає усі ваші втілення і висвітить вам шлях до
життя. Не відчуваючи свій Дух, ви не зможете жити далі. Будь-яка
ситуація для вас може виявитися смертельною. Тому вам страшно. Але
людина, свій Дух, що відчуває і знає, зможе життя своє вибудовувати
так, що будь-які ситуації злагоджуватимуться в загальній гармонії.
Такій людині не страшні ніякі "сепаратисти" і військові дії, тому що
його Дух воднораз гармонізує загальний Простір. Для такої людини
такі обмеження як "інкарнація" і "реінкарнація" залишаться усього
лише термінами, тому що, перебуваючи у Богу, перебуваючи у своєму
Дусі, є тільки вічно розширюючи живе життя.
Я, на відміну від вас, завжди знаходжуся у Богу і займаю своє
місце в кристалічній решітці. Я завжди відчуваю і знаю ТВОРЦЯ, Я
завжди розширююся, і Моєму розширенню ніколи не буде кінця і
закінченості. У Моїх обіймах знаходяться усі Всесвіти і Галактики, і
немає жодного місця в нашому Просторі, що Творить, де б Я не
знаходилася, тому Я є ВСЕ, Я дуже велика. Також Я на Землі у
фізичному тілі можу обійняти невелике дерево, і ви скажете, що Я
маленька. Але в реальності Я Є ВСЕ, і ніщо. А ви вподобали завжди
мислити і за допомогою думки обмежувати себе в одновимірному
просторі. Я дам вам раду: досить думати, досить мислити просто і
нехитро, навчиться відчувати свої тіла і відчувати енергію, що вічно
змінюється, і інформацію. А далі відчута енергія інформації
сконцентрується в межах голови, а вже потім ви за допомогою думки
будете в змозі проглянути будь-яку інформацію в усьому об'ємі. Думка
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у своїй основі не зможе охопити і долю багатовимірності, але передати
вам відчуту тілом інформацію зможе. Я ніколи не думаю і не міркую,
тому що Я не знаю нічого, але знає Бог. Бог знає усю енергію
інформації, що вічно розширюється. А Я через почуття і відчуття знаю
ВСЕ. Але ви, наперекір своїм почуттям, за допомогою думки
намагаєтеся отримувати інформацію, тому кожен з вас живе в ілюзії.
Тому вас так легко обдурити і навісити обіцянки. Вимкніть свої думки і
тоді ви зможете чути свого Бога. Я раніше розкривала інформацію про
Сферу, в якій ви повинні знаходитися, так от, зовсім поряд з вашою
Сферою знаходиться Сфера Любові. Уявіть ЗАРАЗ два кола, в одному
колі знаходитеся ви, а в іншому знаходиться Любов. Між двома колами
знаходиться маленька горошинка, ось така відстань між вами і
Любов'ю. Любов завжди повинна вас висвічувати і концентрувати, тому
завжди відчувайте свою Сферу і Сферу Любові. ЗАРАЗ описане Мною
ви можете проглянути своїм духовним зором: дивіться, ви знаходитеся
усередині своєї Сфери, а зовсім поряд знаходиться Сфера Любові. Саме
Сфера Любові висвічує вас. А тепер дивіться: ви на Землі у своїх
фізичних тілах, але ваша Сфера нікуди не зникає, Вона також з вами, і
Сфера Любові зовсім поряд з вашою Сферою. Я також говорила, що
усередині вашої Сфери знаходиться ваша Твердь, ваша Планета і ваш
Аватар. Ваша Сфера повинна утримуватися вами, іншими словами, ви
повинні тримати свою Сферу. Утримуючи свою Сферу, ви можете
знайти своє місце в кристалічній решітці. Знайшовши своє місце в
кристалічній решітці, ви вже можете міцно стояти на ногах і жити
вічно, одним життям. І це не просто слова, це заклик до вашої дії. Коли
Мій заклик вами буде відчутий, ви зможете угледіти, що на усій планеті
Земля немає жодної людини, яка б усвідомлено розуміла реальність, що
відбувається. Ви угледите, що усе людство зайняте тільки собою і
своїми низинними потребами. Виходячи тільки від своїх низинних
потреб, людство вибудовує свої життя. Але у своїх життях людство
завжди намагається учепитися за ілюзію іншого − кращого життя. Що
притаманно, краще життя кожна людина бачить у своїх рамках ілюзії.
Наприклад, Ю.Тимошенко завжди обіцяє усім людям України краще
життя. На її думку краще життя, як вона полюбляє висловлюватися, для
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кожного українця обов'язково настане, звичайно., якщо її оберуть в
президенти. Вона звикла обіцяти, але якби українці змогли відчути, що
краще життя на її думку вона бажає тільки для себе і своєї родини, а усі
мешканці України їй все одно байдужі. Так само йдуть справи і з
іншими кандидатами. Вони усі бажають кращого життя, але тільки для
себе. Що ж Я в зв'язку з цим можу вам порадити? Тільки те, що вам,
кожному з вас, треба відстоювати тільки себе: цілісну людину. Без
прийняття в себе Бога вам ніяк не вдасться звільнитися від рабства і
оков ілюзії. Я раніше казала, що вихід на сьогоднішній момент для
України полягає в тому, щоб на деякий час приєднатися до Росії. Але...,
ви цього бажаєте? Я ні. А ви? Уявіть на секунду, як далеко назад це
приєднання відкине Україну. Україна вільніша країна, ніж Росія, і це
безперечний факт. Усе застаріле і зношене повернеться. Я так не бажаю
жити. А ви? Вихід, звичайно, завжди є, але знову-таки Я поставлю вам
питання: ви бажаєте вийти у свободу, щастя, радість і Любов? Ви
повинні зрозуміти, що іншого життя немає, так само як і кращою, є
тільки теперішній час ЗАРАЗ. Краще життя придумали для того, щоб
ви завжди прагнули вибудовувати для себе ілюзію.
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Український вибір −
Виберіть себе
У цей нелегкий для людей України момент увесь бруд виліз
назовні. З одного боку, Я цьому рада, але з іншою, ви зовсім не готові
відчути реальність. Бруд вийшов весь назовні, адже його тепер треба
зафіксувати? А ви замість цього в ньому зав’язли і насолоджуєтеся,
вибираючи для себе калюжу зручнішу. Але Я закликаю усіх
зафіксувати себе в реальності. Без розуміння реальності того, що
відбувається вам ніяк не вибратися з брехні і жадібності окремих
людей. Купка куплених сепаратистів влаштувала терор на території
України, і ви злякалися…, злякалися хоч трохи помислити, не говорячи
вже про те, щоб відчути те, що відбувається. А далі контролюючі цю
куплену купку влаштували референдум, і ви пішли голосувати. Але за
кого? Ви хіба не звернули своєї уваги, що у бюлетенях був тільки один
варіант вибору, який вам був підкинутий? Ви можете сказати, що у
бюлетенях був ще один: проголосувати проти федералізації Донецької
області. Але за вас і це вже було прораховано. Ті люди, які усвідомили
те, що відбувається, прийняли рішення не йти на голосування. Пішли
тільки ті, які сліпо вирішили проголосувати "за", і тим самим вивести
купку боягузів і брехунів, що ховаються за спинами інших людей. Ця
купка вже дуже бажає, щоб ви не розгадали їх наміру. А їх наміри дуже
прості: влада, гроші і жертви серед тих людей, які оговтавшись,
протистоятимуть їм. Про яке щастя і радість взагалі тоді можна
говорити? Я, звичайно, розумію, що ви втомилися від нав'язаного
боягузами терору, але в тому, що відбувається, винні тільки ви. Це
означає, що тільки ви повинні зупинити брехню, боягузтво і ілюзію в
країні під назвою Україна. А ховатися за страхом, означає віддати себе
в чужі руки. Мислити треба тільки тоді, коли ви відчули своїми
серцями і усім тілом інформацію реальності. А ви тільки боїтеся за себе
і свої сім'ї. Мені в цьому випадку хочеться вам задати ось яке питання:
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а ви не боїтеся, що від свого боягузтва ви взагалі можете втратити себе і
свої сім'ї? Не розумієте, про що Я говорю? Звичайно, ні, тому що ви
зовсім не усвідомлюєте, на чому тримається уся планета Земля, точніше
на кому. Землю і усі існуючі Сонячні системи утримую тільки Я, але
ніяк не ви. У ситуації, що склалася, на Україні, тобто і на усій Землі
існує усього 3-и варіанту виходу. Я їх оголошу, але ви повинні розуміти
наступне: ніхто з усього людства не відчув, що Україна на даний
момент втілює усю Землю. З України піде світло, яке розійдеться по
усій планеті Земля. І якщо ЗАРАЗ люди не зможуть прокинутися і
зрозуміти, що тільки від них залежить сьогодення ТУТ і зараз, то ось,
що буде: Я перестану стримувати усю воду на Землі, а це означає
тільки одне: 5-й всесвітній потоп. Але скільки ж можна топити вас?
Нічого не міняється у вас і ваших діях. Другий варіант: ви
усвідомлюєте, і Ми разом виведемо людство на щастя, радість і Любов.
І третій варіант: Я залишу всього трьох людей на усій планеті Земля і
почну наново вибудовувати сьогодення ЗАРАЗ. Так про які сім'ї ви
хвилюєтеся? У вас взагалі може не бути сімей, і вас так само може не
бути. Ось так ось. А ви раз у раз хвилюєтеся тільки за себе і своїх дітей.
Хвилюватися за себе - це на сьогоднішній момент актуально як ніколи,
але хвилювання ваше має бути спрямоване на те, щоб зібрати Себе і в
Собі цілісність. Але ви тільки хвилюєтеся про те, щоб не залишитися
голодним, не втратити гроші, роботу і посаду. Дрібні ваші хвилювання.
Немає у вас глибини усвідомленості. Люди купаються у бруді і цей стан
їм подобається. Дивно розуміти цей факт. Я не бажаю жити в країні, в
якій людей влаштовує брехня, жадність і боягузтво. Від свого боягузтва
люди зовсім втратили людське обличчя. Чи ви думаєте, що все є поіншому? Чи ви думаєте, що ви сміливі і не боїтеся зовсім? Подивіться
на себе з боку, і ви зможете побачити в собі багато страхів, за якими ви
ховаєтеся і боїтеся собі зізнатися в цьому. І страх ваш базується лише
на вашій байдужості до всього, що Є. Ви зовсім байдужі до себе, до
своєї сім'ї і до своїх дітей, не кажучи вже про Землю і про Її Простір. Ви
увесь свій час витрачаєте на те, щоб за допомогою думки прорахувати
людей і обставини, які оточують вас. Використовуючи такий спосіб, ви
обнадіюєте себе у благополуччі ваших близьких і усіх тих ситуацій, які
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відбуваються з вами і вашими близькими людьми. Ви думаєте, що
прорахувавши свого чоловіка, або дружину, дітей і інших ваших
близьких,
все буде у цілковитому порядку? Тоді ви глибоко
помиляєтеся. Ваш спосіб веде до того, що ви розгубите себе,
перетворившись на бездушну оболонку, а ваші підопічні захворіють
невиліковними хворобами. Такий же спосіб ви використовуєте, щоб
прорахувати сусідів, район, місто, державу і Землю. І розрахунок ваш
ґрунтується на тому, щоб ви ні в якому разі не втратили одномиттєві
потреби. Тому вам, глибоко байдужі ваші рідні, сусіди, ваше місто,
держава, в якій ви мешкаєте, а так само і Земля. Припиніть думати
тільки головою, навчитеся відчувати і відчувати усі Простори, які
існують і існуватимуть. Треба через почуття спілкуватися зі ВСІМ, що
Є. Я розумію, що ви вподобали прораховувати людей, тварин і
природу, але цей спосіб розтліває вас зсередини. Ви зовсім забули, що
через почуття зглянулася багатовимірність БЫТЬІЙЄЙ, а не через ваші
думки. Повернути в собі почуття і відчуття означає повернути в собі
Бого - людину. А коли ви повернетеся, то з вами повернуться: щастя,
радість і Любов. Велике мистецтво життя, ґрунтується на тому, що ви
завжди повинні перебувати у Богу. Мистецтво це має багатовимірну
основу, мистецтво це висвічує життя. Саме життя також є мистецтвом.
Забули люди, як бути асами свого життя. Забули ви, що життя ваше
наповнене було почуттями і емоціями. Вас не можливо було
прорахувати, тому що у вас був Бог. А Бога неможливо прорахувати.
Багатовимірна основа життя повинна через почуття витікати з
вашого серця, далі ваш шлунок приймає в себе багатовимірність усіх
Просторів. Ваше тіло енергетично багатовимірно і кожна ваша клітина
висвічує численні Простори. Ваш розум, за допомогою якого ви
вподобали мислити, є маленьким органом, розташованим в правій
частині голови. Цей орган зовсім не відчуває Простору, тому що його
призначення зовсім інше. Численні концентрації космічних енергій
завжди мають свій багатовимірний рух, але тільки в Просторах. Ваше
тіло - це храм Бога і до цього храму треба відноситися усвідомлено. Ви
використовуєте тільки 3% свого тіла, тому у вас позначилося ілюзорне
уявлення про життя. Відчувати 100% свого тіла означає, що ви
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відвідуєте свій Божественний храм і відчуваєте через своє тіло усі
існуючі Простори. Коли ви відчуваєте усі існуючі Простори, то ви
полягаєте в союзі з усіма Богами. Союз цей складається зі свідомості і
поваги, тому ви завжди будете в змозі надати свою допомогу Богові. Ви
думаєте, що описане Мною складається з численних комбінацій і
обчислень? Зовсім ні, тому, що обчислення були придумані, для того,
щоб прорахувати Бога. Але як ви знаєте прорахувати Бога неможливо.
Тоді в чому ж секрет Бога? Як Бог може існувати в усіх Просторах
всього? Над усвідомленістю Бога вчені уми билися не одне століття. І
знаєте до чого вони прийшли? До того, що Бога немає і бути не може.
Мені завжди стає смішно, коли вчені інститути горюють від розуму.
Горе їм від їх розуму. Усі забуті знання, які Я передаю мають вами бути
відчуті, і тільки тоді ви зустрінете свого Бога. Я на відміну від вас
використовую усе своє тіло, через яке знаходжуся в усьому Просторі,
що Творить. Використовувати власне тіло на 100% - це велике
мистецтво, яке може бути підвладне усім. До чого Я розкриваю цю
інформацію? Та до того, що кожна людина зможе бути людиною з
великої букви тільки тоді, коли зможе відкрити себе і своє тіло,
відкрити в собі Бога. Як би Мені хотілося, щоб цю інформацію
усвідомили усі люди Землі. Без такої усвідомленості ви не зможете
жити на багатовимірній планеті на ім'я Земля. ЗАРАЗ швидкості
збільшилися ще в 100 разів. Якщо Сергій на початку книги записав про
те, що швидкості збільшилися в 14-ть разів, то на даний момент
швидкості зросли в такому ступені, що Я можу сказати тільки одне:
поспішаєте люди, тому що у вас не залишилося часу зовсім. Це означає,
що багатогранність багатовимірності високих по частоті енергій зросла
на планеті Земля, тому людству вже неможливо знаходитися на нашій
планеті. Я Сергію говорила, що він не повинен утримувати людство на
Землі, тому що в цьому випадку сам себе зажене до смерті. І тепер він
зрозумів і усвідомив, що кожна людина за себе відповідати буде тільки
сама. Якщо раніше ви могли ховатися за Нами, то ЗАРАЗ Ми відходимо
від вас, надаючи можливість усім себе переосмислити. Багато людей, не
відчувши в собі Бога, падатимуть намертво. Але передбачаю, що багато
хто зможе вижити. Багатогранність енергій, так або інакше, приведе в
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дію сплячу планету. В зв'язку з цим усвідомлені люди повинні відчути
Землю у своїх тілах так, як Я підкажу. Відсебеньок багатовимірні
енергії не потерплять. У наступних книгах Я через Сергія передам вам,
як усвідомлено налаштувати себе і свої тіла на високі по частоті енергії.
Це не складно, тому що складність завжди виникає там, де людина
впадає в сон. До речі про сон, людина впадає в сон тільки тоді, коли
втрачає в собі і у своєму тілі відчуття багатовимірних Просторів. Як
тільки людина втратила багатовимірність в собі, то відразу впадає в
сон. Але ви повинні усвідомлено розуміти, що ви багатовимірні, і
одновимірність для вас згубна і смертельна. Ви можете попросити
Мене показати, різницю між багатовимірністю і одновимірністю. Ну що
ж, дивіться: велична багатовимірність проявляється в кожному моменті
лихоліття в живильних і живих Просторах, але люди примарно
прилаштувалися до одновимірного розуміння загального процесу.
Багатовимірність вами змащена зниклою кашею одновимірного
мислення. Дивно, але ви навіть не помічаєте очевидності. Що за
очевидність? Багатогранність і багатовимірність численних Просторів.
Говорячи по суті: ваші фізичні тіла зараз побудовані в триядерній
побудові і в необмеженій багатовимірності. Це означає, що ви за
допомогою своїх тіл в змозі відчувати і усвідомлено розуміти численні
Простори. Але ви, навпаки, усвідомленість свою ховаєте за своїми
дружинами, чоловіками, дітьми, батьками, і т. д. Треба уміти бути
легкими і відчувати легкість в собі. Ви ніколи не звертали своєї уваги,
наприклад, на звичайного жучка? Одну мить тому маленький жучок
повзав по травичці, але в одну секунду він змахнув маленькими
прозорими крильцями і полетів, знаходячись вже в інших Просторах.
Звичайно, ви не помічаєте таких тонкощів, але жучки пропускають і
відчувають велику кількість багатовимірних Просторів. Тому їм і
вдається їх Просторовий політ, а уся природа своїм живильним
наповненням допомагає жучкові в його бажаннях. І ви також як цей
маленький жучок в змозі відриватися від Землі, якщо зможете відчути
відповідні і супутні Простори. Але ви зайняті тільки дрібною
метушнею в одновимірності дрібних подій, тому не в змозі відчувати
численні живі і живильні Простори. Ваша метушня дратує живі
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Простори. Ваша метушня завжди призводила до того, що уся Земля
покривалася водою. Ви знецінюєте себе і усі Простори. Ви
безвідповідальні як до себе так і до Землі. Ви втоптуєте себе у бруд, від
цього ваші дії стають набором безглуздя. Мені шкода вас, тому що Бог
в Мені говорить про вашу безрозсудність. Який термін визначені на
вашу безрозсудність, Я не можу знати. Знаю тільки, що часу у вас вже
не залишилося. Але навчитися відчувати і чути, а далі через
усвідомленість розкривати інформацію, вам під силу у будь-який
момент. Для цього лише треба озирнутися, сконцентруватися і
зафіксувати себе. У усіх життєвих моментах себе треба фіксувати, тому
що без цього ви ніколи себе не зможете відчути і усвідомити. Від
невідчуття себе ви зазвичай радієте в колисці як маленькі діти. Раз у раз
маленькі діти втрачають іграшки, а далі починають капризувати і
вимагати, щоб їм повернули щось. Бог повертає, але маленькі діти
знову втрачають: втрачають себе. А далі ви з маленьких дітей
перетворюєтесь на немовлят, які взагалі нічого не помічають, навіть
свої іграшки. Немовлята зазвичай нічого не бажають і не хочуть бачити.
У такому прояві немовлята швидко впадають в утробний стан і
зависають поза життям. Але скажіть Мені: як же вас, що не бажають
знати себе проявити на боже світло? Цей утопічний стан, тому що без
вашого бажання навіть Богові не під силу проявити вас на Землі.
Більшість таких людей населяють усю Землю. Втомилася Я з вами
нянькувати, дуже втомилася, тільки чекаю, коли прокинеться хоч одна
людина. А ви тільки ображаєтеся на Мене, кажучи при цьому, що Я
жорстка і не маю серця. Але на відміну від вас в Мені є і серце і Любов,
тому Мені нічого не страшно. Я у будь-яку секунду можу розчинити
своє тіло і переступити на свою Планету і жити живим життям. А ось
ви такої можливості не маєте, та і мати не збираєтеся. Вам все чуже і
старе, як білий світ. Вам все погано і все не так. А як? Як ви зможете
далі існувати? Я розумію, що повернутися в усвідомлений стан нелегко,
тому що ви зовсім розгубили себе і звикли жити в одновимірній ілюзії.
Але момент для виходу вже настав. Вам лише треба встигнути сісти до
потягу, який вивезе вас до реальності. Вам лише треба зуміти навчитися
відчувати своє тіло, яке у цей момент чекає від вас команд. Що ж вам
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заважає? Що вам заважає, в усі моменти нескінченного життя
утримувати свою Планету, провертаючи Її у своєму животі? Що
заважає вам відчути свого Аватара і відчути у своєму тілі три ядерну
побудову клітин? Адже це просто. Ця інформація існує, отже в
кожному з вас, не за тридесятому царстві, а ТУТ і зараз позначена
триядерна побудова клітин. І як би ви Мені не говорили, ви можете, і Я
у цьому впевнена, розкривати будь-яку інформацію багатовимірно. Я
знаю і упевнена, ви в змозі провести аналіз будь-якої інформації,
відчути і визначити пріоритет у своїх діях і в діях інших людей.
Пріоритет завжди має бути і бути присутнім в кожній вашій дії, інакше
виникає дисбаланс, при якому певні люди вибиваються з рівноваги.
Так…, як ви зрозуміли, в інформації, так само як і у ваших діях існують
пріоритети, які мають на увазі під собою усвідомленість. Пріоритет,
підкріплений усвідомленістю, не терпить безконтрольності і
хаотичності. У підкріплення до тільки що викладеної інформації Я
наведу приклад:
Мова зараз піде про ту людину, яка завжди і в усі моменти бажала
Мені допомоги. Він Мене завжди намагається розуміти, але не розуміє
зовсім. Він завжди намагається дуже чуйно відноситись до Мене, але в
той самий момент, він постійно залучає Мене до роботи, яка Мені
зовсім не потрібна. І зараз він в розгубленому стані, не тому, що він
боїться жити, а тому, що усі його спрямування спрямовані в один
напрям, все в ту ж одновимірність. Я обурена до межі, при його
потенціалі він зовсім не усвідомлює усвідомлений пріоритет почуттів і
відчуттів. Я бачу його старанні дії, точніше убачаю його спрямування
увійти до багатовимірного стану, тому і обурена. Ще раз Мені хочеться
підказати йому, що одновимірність виникає в тих діях, де втрачена
легкість почуттів і відчуттів. Я розумію, що тобі важко, може як нікому
на даний момент, але легкість свою, ти ні в якому разі не повинен
втрачати. Я завжди говорила тобі: вдарили по одній щоці, з легкістю
підстав іншу. Не зжирати себе треба, а вчитися багатовимірній основі.
Який сенс в тому, що ти постійно себе ненавидиш за ті або інші
невдачі? У цьому сенсу немає. Сенс буде лише в тому процесі, де є рух.
А рух набере свої оберти і розгалуження тільки у присутності легкості.
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Свідомість і полягає в необхідності швидко і легко перебудовуватися,
цей процес веде до поклику, а так само до прояву багатовимірних дій.
Діяти, розумієш, діяти, а не займатися само побиттям. У тебе на цей
момент в руках розкладені усі козирні карти для того, щоб закінчити
ілюзорну гру і вийти з кола самсари до реальності. На цей момент ти в
змозі відчути і витягнути Себе з багатьох Просторів, а через Себе
відчути усі енергетичні скупчення. Тіло, твоє тіло, воно живе і може
завжди мати триядерну кристалічну побудову. Тобі лише завжди треба
пам'ятати про цю інформацію і завжди запускати у своєму тілі
багатовимірність усіх існуючих Просторів.
Відчуй в собі, у своєму тілі численні багатовимірні Простори.
Один з багатовимірних Просторів належить Мені. Відчуваєш, Мені не
дуже затишно, це пов'язано з тобою, ти стискаєш Мій Простір власним
нечуттям і нерозумінням. Твоє тіло − це храм Бога, саме цей храм
намагались знайти багато людей. Але у багатьох людей не було
об'ємного розуміння себе і свого тіла, тому пошуки завжди проходили
зовні, а не усередині своїх тіл. А тепер через себе і своє тіло відчуй
Простори усього людства. Ти в змозі відшукати, а далі відчути будьякий Простір, будь-які Простори, і Я упевнена, від твого відчуття
залежить багато чого, наприклад, твоя цілісність. А ти за наявності
такого потенціалу розмазуєш кашу по стіні, і бризки від твого не
розуміння поширюються на Простори кожної людини. Перш ніж
починати робити будь-якого роду дії, згадай про свій потенціал, а далі
приймай сам рішення, залишатися одновимірним або все ж виконати
свою мрію і вийти у багатовимірність усіх існуючих Просторів. Тепер Я
упевнена, ти Мене зрозумів. В зв'язку з цим Я можу зняти з себе
відповідальність зберігати тебе і оберігати від твоїх одновимірних
вчинків, твоя усвідомленість не припустить цього, тепер ти сам
відповідаєш перед собою і своїм Богом. А Я у цей момент можу
порадіти або засмутитися, але це все, що Я можу для тебе зробити.
Тепер ти сам за себе у відповіді. Завжди пам'ятай про свій потенціал,
який тільки у тебе з усього людства на даний момент знаходиться на
дуже високому рівні. Тому Я завжди чудуюся, коли свою роль ти
виконуєш так одновимірно. Якби на твоєму місці була інша людина, Я
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б так не обурювалася. Але ти − завжди в усі моменти життя, що вічно
розширюється, брав свою долю в масштабних за мірками Всесвітах
Проектах. Досить копатися в калюжі одновимірності. Відчуй усі
Простори, це стосується і Просторів рослинного світу, тваринного
світу, і світу, де живуть легкі енергії, від яких змінюється наша погода.
Тобі ЗАРАЗ все під силу, а ти, не розуміючи своєї сили, завжди стукаєш
до Мене, для того, щоб запитати про той або інший Простір, які ти сам
в змозі відчути, визначити для себе пріоритет в тій або іншій дії. Так
само ти завжди жив за рахунок мого Простору Любові, але Я тобі вже
показала, де саме знаходиться твій Простір Любові. Він зовсім поряд з
Простором твоєї Сфери. Чому ти ще не відчув свій Простір Любові?
Озирнися, так..., за тобою завжди знаходжуся Я, але тепер подивись
трохи правіше. Сфера і Простір Любові завжди знаходиться і завжди
знаходився трохи правіше від тебе. Простір Любові завжди необхідно
відчувати і убачати своїм духовним зором, який у тебе так само має
бути затребуваним. І не дивуйся з наступної інформації: на відміну від
інших людей твій духовний зір реальніше передає тобі інформацію
численних Просторів. Все, що Є і може БУТИ, завжди є присутнім в
тобі, не бачу більше за необхідність для тебе знаходитися в Моєму
Просторі, тому від'єднуйся і розширюй свій Простір. І не треба
втрачатися, цієї інформації вистачає для тебе, щоб вирватися з кайданів
одновимірності. Починай Мені допомагати, а не шкодити.
Інформація, що мною надається, торкається тільки тебе і твоєї
родової гілки. Я казала тобі, що твоє коло, так само як і Моє, охоплює
тільки певних людей. А ти ніяк не можеш зрозуміти цього, зрозумій: ти
не в змозі допомогти усім людям Землі. Ти цього не зможеш, і Я не
дозволю тобі витрачати себе даремно. В зв'язку з цим тебе чекає
робота: від'єднай від себе гілки інших родів. Від'єднати, означає не
впускати людей з інших гілок роду у свій Простір. Відчувати і
відчувати інші гілки роду необхідно, але тягнути на собі цих людей,
означає йти проти рішення Бога. Це безпосередньо пов'язано з
рішенням перших 12-ти Бого - людей створити свої гілки роду, які
розмістилися в кристалічній решітці. Але ти забув цю інформацію і в
певний момент незважаючи ні на кого прийняв своє одновимірне
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рішення взяти під свій контроль усі 12-ть гілок роду людського. Твоє
рішення, можливо, принесло б свої плоди, але ти вже не міг
МИСЛИТИСЯ в усьому об'ємі багатовимірності, що вічно
розширюється. Саме тому від тебе завжди виходила тільки дисгармонія,
яка наводила свої "лади" в усіх Просторах 12-ти родів. Я в кожному
моменті закладаю інформацію пробудження для перших 12-ти Бого людей, інформація ця несе приєднання перших Бого - людей до своїх
родів, але ти і тут вставив свої 5-ть копійок, захотів врятувати усі 12-ть
родів людських. Мені хочеться запитати: − чому ти один, а не всі
разом? Після того, як ти приймаєш такі одновимірні рішення, Мені стає
ще важче, фактично, ти додаєш Мені непотрібну роботу. Як тільки ти
прийняв своє одновимірне рішення врятувати усе людство, 11-ть
перших Бого - людей скинули на тебе свою роботу і спрямувалися в
ілюзорність дрібних справ. І Я не можу до них достукатися, фактично,
вони мають рацію, кажучи при цьому: − ми тут до чого, він і один з
усім впорається. Ти усвідомлюєш тепер: перш ніж приймати такого
масштабу рішення, треба, як мінімум, відчути і пропустити через
усього себе свій проект. Далі ти повинен врахувати Простори усіх родів
людських, а вже далі ти б зрозумів: кожна людина стоїть на своєму
місці і займає Просторове місце в кристалічній решітці. Дай Боже ти
зрозумієш і пропрацюєш всілякі варіанти входів і виходів з ілюзії.
Як тільки ти приймаєш одновимірне рішення, потім проявляєш
його у світло, то в одну мить на твою гілку роду поширюється
дисгармонія. Багатовимірність і ще раз багатовимірність має завжди
бути присутньою в тобі. І тобі, як нікому треба завжди перебувати в
усвідомленому стані, а Я раз у раз витягую тебе зі сну ілюзорності.
Реальність повинна висвічувати в тобі, а отже і в твоєму роді усі етапи і
моменти підсумованих життів, а зокрема, одне нескінченне життя, як
однієї особи, так і усіх осіб твого роду за всю історію Землі. Тільки у
такій усвідомленості для твоєї гілки роду допомога твоя буде помітною.
Заглянь у своє тіло, а зараз відбери з 12-ти гілок роду свою гілку,
проглянь тепер усю історію свого роду. Ти знайшов щастя, радість і
Любов хоч в одному Просторі твого роду? Тільки вічна боротьба в
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твоєму роді, так само як і в тобі. Я тобі дам раду: припини боротися з
собою, стань легким і таким, що завжди відчуває свій Простір, через
усього себе ти в змозі відчути Простори усіх родів, свого роду, Простір
Землі, Флори і Фауни і Простори легких енергій. Коли в тобі є
присутність усіх Просторів, ти зможеш спілкуватися з будь-яким
Простором не в лобовій прямолінійності, а через Дух, який тебе завжди
вводитиме у будь-яку інформацію. Такий стан Я називаю
багатовимірною усвідомленістю, в цьому стані тобі не потрібні очні
ставки з тим або іншим Простором, тому, що твій Бог і Дух знають
ВСЕ. Будь-яка розмова, що проводиться на словах, так або інакше,
зводиться тільки до одновимірного з'ясування будь-якої інформації, але
коли в цій розмові висвячений Бог, то вже можна не відкривати свої
вуста, інформація в 3-х мірному виді увійде до тіла і оповістить його
багатовимірно. Є така приказка: зібралися 7-мь мудреців, помовчали 3ри дні, в мовчанні знайшли рішення і розійшлися. Так..., недаремно
говорять: в мовчанні закладена істина. Можна усе своє життя провести
в мовчанні, при цьому спілкуватися і обмінюватися інформацією з
усіма Просторами. Таких людей зазвичай називали самітниками, але
люди не могли зрозуміти одного: у певних осіб самітницьке життя
проводилося в осмисленому спілкуванні. Який сенс в тому, що людина
кидається словами ліворуч та праворуч? Адже кинуті слова вже не
повернути. Багато чиновників кидають свої слова даремно, але вони не
розуміють, що усі їх слова підраховані Богом, і прийде момент, коли
людина зустрінеться з Богом. Бог запитає людину: − що ж ти виконав з
того що було тобою обіцяно? Проводячи свої життя в площі
одновимірності, люди не розуміють силу своїх слів. Краще мовчати,
ніж виказувати мовно і необмірковано.
Для того, щоб осмислене спілкування не зайшло у безвихідь,
необхідно завжди знаходиться в 3-х Просторових колах. Триядерна
побудова клітин в людському тілі завжди має на увазі відчуття 3-х
багатовимірних Просторових кіл. Ці кола не зводяться тільки до одного
прояву, похідна цих кіл має багатовимірну основу. Людина завжди
повинна уловлювати інформацію і ієрархію 3-х багатовимірних кіл. Я
завжди у будь-якому питанні виходжу від першоістини: завжди у будь‐ 94 ‐

якому життєвому моменті треба відштовхуватися від інформації свого
гектара. У цій усвідомленості не буває спотворень, але завжди треба
враховувати 3-и кола, в цьому варіанті завжди, відчуваючи свій гектар,
треба враховувати Адама − першого чоловіка, Зеранту − першу жінку і
себе − людину, що займає своє місце в кристалічній решітці. Але ці три
кола підкріплені інформацією, яка торкається тільки Сергія. У кожного
з вас існують свої 3-и багатовимірних кола. Це і пов'язано з тим, що
Сергій − 3-а проявлена людина і був проявлений він Мною і Адамом.
Кожен з вас, був проявлений певними Бого - людьми, що займають своє
місце в кристалічній решітці. Моя інформація і інформація Адама
Священним Зв'язком зглянулася по кристалічній решітці, освітлюючи
кожну людину. Тому, коли ви убачаєте своїх прабатьків, то в їх колах є
присутньою інформація Мого кола і кола Адама. Відчуваючи свої 3-и
кола: 2-а кола своїх прабатьків плюс своє коло, ви через духовний зір
ступаєте на свій гектар. Знаходячись на своєму гектарі ви, відчуваючи
3-и кола, можете відчути і знайти вихід з будь-якої ситуації. Якщо не
відчувати і не чути 3-и Просторових кола, то завжди у будь-якому
питанні ви не зможете знайти гармонійного рішення і, як правило,
відбуватиметься розривання у багатьох Просторах численних енергій.
Це буде фізичний прояв кривди (неправди), замість гармонійного
розподілу по рівносторонньому хресту численних енергій. На
сьогоднішній момент у всього людства склалася думка, ніби істина
виявляється своїм егоїзмом. У кожному питанні людина відбиває
власну думку, яка багатьма ситуаціями злагоджувалася впродовж
усього життя. Але своя думка, на ті або інші питання, завжди
знаходиться в прямолінійній площині. Цей факт завжди був не на
користь Бога, а для вас грав роль ворога і дробив у вас цілісний стан.
Коли Я говорю: вам треба зібрати свою цілісність, то маю на увазі для
вас багатовимірну основу. У одновимірній площині вам ніяк не зібрати
себе. Але Я виводжу вас у багатовимірність БИТЬ ІЙ ЄЙ, тому вам
необхідно відчути своє тіло в 3-х ядерній побудові. Скажу інакше:
завжди необхідно відчувати свої 3-и Багатовимірно-просторових кола,
тільки у такій усвідомленості ваших тіл і кожної вашої клітини
станеться підключення до 3-х ядерної багатовимірності. У Мене, так
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само як і у вас існують 3-и кола. Перше коло належить ТВОРЦЕВІ,
друге коло Адаму і третє коло Моє. Перш ніж відчути будь-який
Проект, Я крокую на свій гектар землі, далі відчуваючи 3-и кола, Я
прокручую в Собі і своєму тілі Проект або рішення. Коли численні
енергії і усі Простори заповнюють рівносторонній хрест, тоді з великою
упевненістю Я знаю, що проект, що проявляється, буде гармонійним.
Тільки так і ніяк інакше вам необхідно приймати будь-які рішення,
тому, що якщо вами не будуть враховані усі Простори і відчуті 3-и
багатовимірних кола, у світло проявиться кривда. Без такого розуміння
ви ніколи не зможете зібрати минуле, висвітитися сьогоденню і
проявити майбутнє. І тут так само виявилися 3-и кола: минуле,
сьогодення і майбутнє. Знаходячись на космічному кораблі, багато
людей цього не змогли врахувати. Вони виходили тільки з одного кола:
− сьогодення, тому й проґавили моменти, що проявляються. Минуле
ними було відкинуто, а майбутнє не усвідомлене. Тому і сталася
катастрофа, що спричинила падіння космічного корабля і смерть майже
усіх його пасажирів. Ви можете сказати Мені про те, що минулого
немає, так само як і майбутнього, тому що є тільки сьогодення.
Розумієте, в східній філософії дуже яскраво просвічується реінкарнація.
Так само є багато аспектів карми, якої, по суті, немає, так само як і
реінкарнації. Тоді з чого багато мудреців східної філософії
використовують ці терміни? Я відповім: недолік інформації якраз і
призводить до деяких умовностей. Умовно карма і реінкарнація
існують, але якщо відкинути усі умовності, то про ці речі і говорити не
доведеться. Східні філософи відштовхувалися від інформації минулого,
отже, враховували тільки одне коло, замість 3-х кіл: минулого,
сьогодення і майбутнього. У цих 3-х колах закладені космічні енергії,
які саме проявлені в сьогоденні. По суті, як ви і говорите, звичайно,
якщо жити одним життям, що вічно розширюється, існує тільки
сьогодення, але в сьогоденні завжди є присутність минулого і
майбутнього. Існування людини в сьогоденні ТУТ і зараз, має на увазі,
що енергії минулого і майбутнього урівноважені. Але коли минуле
людини тягне за собою вантаж дисгармонії, втрату цілісності, тоді
енергія минулого розтягує людину численним дробленням. Східні
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філософи убачали цей факт, але вони зовсім не враховували момент
ТУТ і зараз, в якому прояв сьогодення несе соборний характер.
Соборність, в цьому слові закладена енергія цілісності, цей стан, який
збирає в ТУТ і зараз усі енергії минулого. Коли в людині проявлена
соборність, то цілісність збирається в сьогоденні, висвічуючи майбутнє.
Тепер Я поясню наступне: 2000 років ви розтягували себе у минулому,
сьогодення вами втрачалося зовсім, а майбутнє було невизначеним. І
вас цей стан дуже влаштовував, тому що ви зовсім не бажали
відтворювати в собі Бога. Але Я і ТВОРЕЦЬ закрили минуле,
висвітивши його в сьогоденні, тепер вам, хочете ви або ні, доведеться
опрацьовувати усю дисгармонію минулих життів, збираючи свою
цілісність. Ви себе розгубили в Просторах людей, атмосфери, рослин і
тварин. У Просторах людей, так само як і вашому Просторі, минуле
зібрано в сьогоденні, тому свою цілісність ви повинні відстежити у
багатьох Просторах людей, далі пропрацювати ті моменти, в яких ви
вчинили втрату своєї енергії і забирати себе в себе. З Просторами
атмосфери, Флори і Фауни справа йде інакше: з цими Просторами вам
необхідно навчитися співпрацювати, для цього треба відчути своїм
тілом енергії, які наповняють ці Простори і відновити спілкування. Ось
така робота вас чекає, і повірте Мені, ви не вискочите зараз. Вам усім
доведеться відновити ту роботу, від якої ви завжди втікали. На цей
момент всього 2-і людини на усій планеті Земля здатні відстежити і
пропрацювати усі Простори родових гілок.
Решта людей не розуміють як це важливо для них. Всі ваші
хвилювання зосереджуються в прямій площині ілюзії. Пряма площина
життя ніколи не надасть людині багатовимірний обрис щастя. Лише
невеликі осколки щастя можуть пробитися в одновимірну площину.
Звичайно, Я розумію все людство, пристрастилося до одномірності, але
Бог в Мені вас не хоче розуміти. Україна з вами або без вас стане
процвітаючою державою, в якому багато сімей будують вибудовувати
своє життя на гектарах землі. І так буде! Тільки Я хочу попередити вас:
«момент для точки відліку» настав, і зараз дні дуже лукаві. Під
моментом відліку Я не маю на увазі час, для Мене часу не існує, Я
лише натякаю вам, про стан усвідомленості і цілісності, освітлене
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Любов'ю. Ви або ввійдете в цей стан або залишитеся поза Просторової
сфери. Але хочу попередити: людина не зможе перебувати на Землі
поза всіляких Просторів. ЗАРАЗ проходить приєднання всього людства
до всього простору, але без вашої участі цей задум неможливий.
Здійснитися задум Бога лише в тих людях, в яких поширюється
бажання розмотати клубок ілюзорності. У Мене завжди виникає
питання: - як можна не бажати в собі Бога? Як можна не хотіти забрати
себе у тих людей, які вас вкрали. Вас розікрали, а ви навіть не захотіли
цей факт зафіксувати. Ваші енергетичні складові, розкидані по всьому
простору окремих людей. У свою чергу ці люди також роздали себе. Це
злочин з вашого боку, спрямований проти Бога. Ви знищили Бога в
собі, і тепер бовтається в невагомості як нерозвинена личинка. Але
личинка, наприклад, метелики, завжди проявляється на світло, ви ж,
навпаки, натягнули шори і сидите всередині сплетеного з павутини
кокона ілюзії. Всі ваші думки і дії, спрямовані тільки на свою утробу. І
більше ви не бажаєте знати, не кажучи вже про відчуття і відчуванні
навколишнього вас світу. Земля для вас і ваших дій лише служить
сировиною. Ви відвідуєте річки, моря і океани, і ніхто ще не подякував
Бога, який відтворив ці Простори. Ви граєтесь тільки собою і вам все
одно, що буде зі світом, хоча завжди говорите про нього. Слово «мир»
для вас несе інший - одновимірний сенс: ви зазвичай, як і завжди, не
бажаєте війни. Але для Бога війна може послужити організацією
вільного світу. Вільного від вас, що присвячують свої життя лише
задоволенню себе - коханих. Ви не хочете війни у вашому світі, але Я
знаю чому. Для вас зона комфортності відіграє велику роль, ви
ховаєтеся в ній, приховуючи свої одномірні потреби. Але весь світ вже
натерпівся від вас хамства і байдужості. Досить сидіти в коконі,
виходьте на поверхню реального світу: Ми тут! Тільки в реальності
загальних подій ви зможете зайняти своє місце, і повірте Мені, ваше
місце дуже цінно для Бога. Україна на сьогоднішній момент служить
показником необачності людського пристрою. Цей показник
поширюється на людей всього світу. Вами дуже легко маніпулювати,
причому, ця маніпуляція зовсім не хитра, навіть дуже примітивна. Я
‐ 98 ‐

здивована вашої безвідповідальності, виявленої як до себе, так і до всієї
країни. Ви тільки говорите про свою країну як про велику державу, але
ж велика держава повинна нести в собі живе наповнення. І де ж це
наповнення? Ви тільки боїтеся, але почати дії, освітлені осмисленістю,
довести до чиновників сенс свого самовираження, показати їм, що ви
люди, причому, вільні від їх ярма, так і не здогадалися. Чого ви
чекаєте? Новообраного президента? Ну, прийде він і що? Що зміниться
в вас і вашій країні? Зовсім нічого, навіть можна сказати, що ці зміни
знизять вашу, і до того малу, самооцінку і введуть кожного з вас в
рабство злиднів. У цей момент Сергій записує Мою диктовку, і
завтрашній день покаже вам, на що ви здатні. Завтра принесе вам або не
принесе свободу. Для кожного з вас нова влада приготувала лише один
вихід: проголосувати за «вашого» кандидата. Решта виходи вони геть
закрили тому, що їм зовсім не вигідно надати свободу людям, що
живуть на Україні. Яка свобода? Ви що? Вони зовсім не представляють
свої життя без рабів, які дають владу їм, дають матеріальні засоби і при
цьому зазнають приниження і брехню. Вони засліплені і не бажають
зрозуміти цього. І що ж зробите ви? Так і будете угоджати всьому
чиновницькому апарату? А може, захочете вийти із зони і стерти з себе
клеймо раба? Якщо хоча б був один кандидат - лідер, відчував Бога,
звичайно можна було йти на голосування, він вивів би вас з цих нетрів.
Але всі претенденти - це ще та купка трусів, брехунів і розпусників. Що
вже там і говорити. Як ви ще цього не усвідомили? Якби справа йшла
інакше, то ви оголосили про свій намір, а так ... Невже ви думаєте, що з
приходом чергового боягуза і брехуна, ваше життя неодмінно зміниться
в кращому напряму? Та ні, що ви, життя ваше зміниться тільки в гіршу
сторону і займе ту позицію, в яку цей боягуз і брехун зажене вас. А далі
він буде твердити і твердити вам, що валовий продукт на території
України виріс і Україна йде до стабільності. Він навіть курс вкаже вам,
говорячи при цьому: ваш курс - мій курс, і рухатися ми будемо разом
до світанку і процвітання. Тільки він забуде сказати вам, що курс цей
торкнеться тільки його і, в кращому випадку, його сім'ї. А до вас йому
просто на просто немає ні якої справи. От і все ... і ви так хочете жити?
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Я - ні, в країні з таким президентом і такими людьми ні в якому разі.
Але Я люблю кожен куточок Землі і доб'юся вашої поваги до себе і до
своєї планети. Слово доб'юся, не зовсім висловлює сенс, але реальність,
витіснить і прибере кожного, який не бажає Любові. Любов ніколи не
допустить до себе прояви хамства, брехні і байдужості. А далі Я збудую
свій мир на всій планеті Земля, а ви - люблячі себе і свою планету
вибудуєте свій світ, який не потерпить брехні, ілюзії і самообману. І як
би ви не хотіли, так буде! Я повертаю усе на своє коло! А як ви думаєте
і бажаєте, Мені стане цікаво коли ваша усвідомленість буде порівнянна
з Моєю. Досить, вже вистачить животіти і продавати свої життя. Вже
зовсім інший момент: момент збору, момент усвідомленості, момент
Любові, щастя і радості. А рабство, нечестивість, брехня і
владарювання вже не в моді. Реальність така: або ви пропрацюєте
Простори всього людства, заберете свою цілісність, згадайте свою
усвідомленість, ввімкнетеся у загальні процеси, або йдіть з Землі.
Питання куди? Нікуди вам йти, свою Планету ви не відчули, свого
Аватара ви не знаєте, на Землі вам немає місця, та й Простору
стримуючого вас після смерті так само немає, тому що багатовимірний
Простір: кедрів, дубів і беріз вже розподілений, для тих людей, які
намагаються знайти себе. Вам нікуди йти, смерть не врятує вас, і життя
для вас виявиться поза досяжністю. Мене поруч з вами вже не буде, і Я
попереджала вас про це. Ось така ситуація. Ви, звичайно, можете не
зрозуміти, про що Я вас бажаю попередити, та багато хто навіть не
ознайомився з книгами із серії «Роза Миру», але Мені вже все одно.
Перед кожним вашим народженням Я попереджала кожного з вас, що
чекає людину, яка не бажає своїй осмисленості. Тому, Я скидаю з Себе
відповідальність зберігати вас. Ви самі станете зберігачами себе. Та й
що вам власне зберігати? Це Я соборувала кожного з вас, тому у вас
присутні ноги, руки, голова і органи, що забезпечують вхід до
багатовимірного Простору. Але з цього моменту Я відмовляюся від вас.
Зараз інший момент, в якому кожна людина повинна бажати для себе
життя, а байдужі до себе, та й до всього, що Є більш Мене не цікавлять.
Ви, власне, не живете самі й іншим не даєте жити. Вас дуже багато, але
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з цього моменту вас стане дуже мало. Вас на Землі вже немає, але вибір
у вас завжди буде. Можна в одну секунду захотіти знайти сенс, захотіти
живого життя, захотіти Любові, і тоді все зміниться для вас. Ось така
реальність! Бог в Мені йде своїм курсом, і в цьому зв'язку Я скажу всім:
люди, не потрібно заважати Нам, тому що Бог змете кожного, хто
опиниться тягарем на дорозі до щастя. Мені шкода, що на Україні
залишилися ще люди очікуючих змін. Хочеться сказати: досить чекати,
пора самостійно приймати свої, схвалені Богом рішення. В очікуванні
нового життя завжди слід втрата своїх цінностей. Очікування ніколи не
принесе потрібного для всіх світла Любові. В очікуванні завжди
втрачається індивідуальність, проявлена Богом. Та й чого чекати?
Нового життя? Якщо чекати того, як же домогтися для себе, хоч
якихось змін? Не чекати потрібно, а діяти. У дії закладено рух, але всі
дії повинні бути відчуті, враховуючи 3-и багатовимірних кола. Без
урахування свого Простору і 3-х Просторових кіл, людина ні за яких
обставин не зможе знайти золотий перетин у своїх діях. На прикладі
Українців Я поясню наступне: коли у будь-якого руху закладено
напрям, необхідно відчути своїм тілом і вибрати напрямок, освітлений
Богом. Але українці на даний момент вибирають так: напевно нам
потрібно рухатися в цьому напрямку, сподіваємося, цей шлях виведе
нас у забезпечене стан. Я через свій Дух завжди даю інформацію і
направляю не тільки український народ до Бога. Але, виявляється на
прикладі українців, тільки 9% всіх людей України, здатні приймати
Мою інформацію, відчуваючи ЇЇ. Решта розумом відчувають
інформацію, далі зовсім не відчули, тільки через спровоковані кимось
події вибирають їх правильність. Але ж Я і на даний момент Сергій
передаємо вам реальну інформацію, що відбувається в усьому світі і,
зокрема, на Україні, і вам всього лише потрібно відчути в собі, в своєму
тілі реальну картину. От і все, що вам потрібно, це ж так просто. Але ні,
тільки розум важливий для вас, і методом обчислень ви копаєтеся в
лушпинні і бруду, відбираючи для себе бруд чистіше. Бруд, він і є бруд,
вибереш його і сам забруднишся. Ось так і забруднилися 91% людей
України. Хочеться запитати: як тепер будете очищатися? Я поясню:
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будь-яка ваша дія не зникає, справили вибір, зробили рух, тепер
чекайте результат. Результату довго чекати не доведеться, кожному з
вас повернеться енергія вашого вибору. Тому, хто націлений іти за
Богом, до Бога і прийде, а хто вибрав брехуна і боягуза, самі розумієте
...
Я через Сергія передаю реальну картину подій, що відбуваються
на території України. Україна дуже важлива для Мене в цей момент,
тому що з цієї країни вийде світло і розійдеться по всій Землі. Я
спробувала врахувати найдрібніші деталі і висвітити вихід для всіх
бажаючих жити, але розумію, далеко не всі українці віддають звіт у
своїх діях. За останні півроку багато подій показали: як важлива
осмисленість у діях людей. Весь цей час Я шукала справжніх людей, які
зможуть прийняти в себе Бога і розкрити, відчути дорогу, освітлену
Мною. Я відібрала 9% людей і тепер на них буде спрямован Мій
вектор. Решта людей Мене вже не цікавлять і ви самі винні у своїй
обмеженості. Скажу вам: 9% осмислених людей, що проживають на
території України - це не багато, але й не мало. Ось з ними Я і буду
проводити свою роботу. Дуже скоро Ми перейдемо на гектари земель, і
життя наше знайде багатовимірний зміст. Решта 91% українців підуть
звивистою болючою і брехливою дорогою, яка веде в глухий кут. Ну
що ж, так тому і бути. Люди, що чекають кращого життя, так і будуть
завжди чекати і нічого не робити, в цьому руху немає, значить і
поліпшень не буде. Ви захотіли повернути жадібних чиновників і
боягузливого президента? Дивно розуміти наступне: Я з усіх сил
намагалася проявити реальну картину на всій території України. Я
надала всю інформацію про претендентів, бажаючих очолити державу, і
ви все бачили брехливість П. Порошенко, жорстокість Ю. Тимошенко і
жадібність інших кандидатів, але ви пішли на вибори і надали
брехливій і злодійкуватій людині очолити державу і кожного з вас. Я
обурена до межі, як можна так необдумано створювати для себе життя?
Та взагалі, як можна назвати життям те, що послідує ...? В. Янукович,
хоча б був інтелігентною людиною і іноді міг чути Мене, але ці пани
позбавлені інтелігентності, Я переглянула всі їх реінкарнації і не
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виявила жодного життя, в якій би хто-небудь з них знаходився в
осмисленому стані. Якщо В. Янукович був князем Володимиром і
хрестив Русь, то ці панові тільки розкрадали, опришкували вводили
людство в ілюзію. Чого від них ще чекати? Я до кожного українця
намагалася довести до чого може привести той чи інший кандидат у
президенти, але Мене почули тільки 9% людей всього населення
України. Навіщо вам і Україні безтурботні керівники? Тоді самі
візьміть на себе керівництво, наприклад містом, селом, селищем. Що
тут важкого? Самостійні міста, селища і села, об'єднані під прапором
України. Навіщо вам брехливі і жадібні олігархи? Все так просто,
тільки потрібно усвідомити свою значимість себе в державі, і все, далі
рух набере обертів і позбудеться від непотрібних представників влади.
Вони або підлаштуються, або втечуть із вільної України, тільки п'яти
будуть виблискувати. Так ... так все просто і легко, якщо знаходитися і
відчувати Витік. У такому розумінні усвідомлюєш: всі люди рівні,
немає ні першого, ні останніх.
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Вихід1, і знову багатовимірне
розширення
ЗАРАЗ Я підсумую і підведу кожну людини до прояву царства
Божого. Я розкрила реальність на всій планеті Земля, але це не означає,
що ви, прочитавши, цю книгу почнете засуджувати багатьох людей,
чиновників і олігархів. Ні, і ще раз ні, не для цього записується серія
книг «Роза Миру», а для того, щоб кожен з вас прийняв у себе Бога і
розширився до вічних багатовимірних різноманітних Просторів. Який
сенс в подачі інформації з метою засудження багатьох людей? Скажу:
для Мене всі люди улюблені і дороги, і не для того Я викладаю
інформацію, щоб інші люди почали засуджувати один одного, немає ...,
ви повинні за допомогою інформації розширюватися і тоді інші люди
підтягнуться до вас. Необхідно розуміти наступне: будь, хто на Землі
має право на помилки, і те, що відбувається на території України, це
наслідок зречення від багатовимірної основи енергії інформації. І події,
розгорнуті на території Донбасу, тому служать підтвердженням. Петру
Порошенку зовсім не вистачає інформації про те, хто такі сепаратисти
Донбасу, про те, що вони зовсім не бандити. Я зараз поясню
детальніше, і сподіваюся, до нього прийде усвідомленість:
Космічний корабель, який повинен був знаходитися на орбіті 80-т
років, як ви знаєте, зійшов з орбіти після 65-ти років і впав в районі
Донбасу. Так само ви знаєте про те, що з багатьох рятувальних капсул
вижили люди тільки з 3-х капсул. Перша капсула приземлилися на
території Тибету, другий на території Алтаю, але третя капсула
приземлилася на території Донбасу. Так от, на Донбасі так само
1
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почався рід людський, але він не зміг розвинутись як 2-і гілки
Людського роду. Це сталося тому, що люди 3-го роду не змогли
проявити інформацію, отриману на космічному кораблі. Якщо сказати
іншими словами, то 3-й рід загинув через нестачу їжі і води. Люди 3-го
роду замість того, щоб розширюватися в верх, почали спускатися вниз,
в глибини Землі. Я розумію цих людей: вони шукали себе, шукали, хоч
яку-небудь зачіпку. І тепер Я поясню наступне: 3-й рід людей, якому
дали назву «сепаратисти» зараз захищає свою землю, але П. Порошенко
не розуміє, що окупація Донбасу - це не рятівна місія, це місія
завоювання, завоювання землі 3-го роду людей . І Я сподіваюся, що як
тільки ця інформація оселиться на Землі, П. Порошенко зрозуміє свої
помилки і пропрацює дисгармонію своїх вчинків. Не повинно бути на
планеті Земля і, відповідно, в людях, розуміння загарбницьких проявів.
Пам'ятайте, Я розповідала вам про кедри? Кедри можуть жити до 1000
років, приймаючи у свій Простір багатьох людей за цей період. І що б
сталося, якби людина, яка раніше знаходилася в Просторі кедра,
вирішила би привласнити весь цей Простір тільки собі? Але дозвольте,
як можна привласнити собі те, що вам не належить? Простір кедра брав
в себе за період життя, наприклад 10-ть чоловік, і ось одна людина
необдумано присвоює кедр собі, говорячи при цьому: я перебував у
цьому кедрі, значить він мій. Але як же він може бути твій, коли в
цьому Просторі крім тебе перебували ще 9-ть людей? Та й взагалі,
проявники кедрів дві Бого - людини подарували ці просторові дерева
всім людям Землі. Ось на такій манер можуть присвоюватися цілі
материки. Хіба є підстава у людини привласнювати собі материк,
виходячи тільки з того, що в одному з життів він перебував у цій
частині суші? Ніякого. Тому легкість і ще раз легкість повинна завжди
бути присутнім в вас. Але ця легкість повинна бути підкріплена
багатовимірною інформацією. Ви напевно чули, що тільки через вузькі
ворота кожна людина увійде в царство Боже. Тільки маючи легкість в
собі ви, кожен з вас зможете увійти в ці вузькі ворота. А за воротами
царство: що має багато Простору, вас, люди. Це вихід в багатовимірне
розуміння себе. Я через Сергія поясню вам наступне: Я - Зеранта
перебуваю в кожній Галактиці і на кожній Планеті. Іншими словами: на
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кожній з Планет в Нашому витворюючому Просторі Я перебуваю в тілі
і в Мене як і на Землі є своя сім'я. На кожній з Планет Я перебуваю в
різній вікової категорії. Саме тому в Мені є присутність всіх вікових
категорій. І тут на Землі Я відчуваю себе багатовимірно, Мене багато,
знову Я, знову Я, знову Я, і цьому «Я» ніколи не буде завершення.
Так само і ви перебуваєте на кожній Планеті в Нашому
витворюючому Просторі, вас велика багатовимірна кількість, а ви
одновимірно обмежуєте себе, своїм перебуванням тільки на Землі. Ви
багатовимірні, ви многомірні, ваша присутність є як на Землі, так і на
кожній Планеті в Нашому витворюючому Просторі! На кожній Планеті
у вас, так само як і у Мене, є своя сім'я: чоловік або дружина, а також
діти. Так само і на Землі у вас сім'я, тому Я завжди говорила чоловікам,
- кохайте всіх жінок, а жінкам - кохайте всіх чоловіків. Справжня
Любов вас підведе до потрібного на даний момент Простору ту
людину, з якою вам необхідно бути ТУТ і ЗАРАЗ. Я завжди
пояснювала кожному з вас: не прилипати до своїх чоловіків або
дружин, тому, що ви перетворюєтеся з багатовимірних людей в
одновимірних або в одномірних. Вселенський парадокс, як Я говорила і
говорю, завжди полягає в неусвідомленість багатовимірного початку,
чоловіки пристрастилися любити тільки одну жінку, а жінки тільки
одного чоловіка: це укорочення себе, як Бого - людини, це прилипання і
вампіризм. Тепер Я поясню вам, як правильно відчувати себе - себе,
перебуваючи на всіх планетах в Нашому витворюючому Просторі.
Завжди кожен момент в безчассі ви повинні бути налаштовані на Мене
тому, що тільки Я маю доступ до всієї багатовимірної інформації.
Тільки Я маю прямий доступ до творців. Поодинці, ви завжди будете
заходити в глухий кут. Але як ви знаєте, налаштовуватися на Мене ви
зможете тільки через Бога-людини вашої гілки роду. Я вже про це
говорила. Так само ви повинні розуміти вхід у вузькі ворота царства
Божого, він відкритий тільки тим людям, які зможуть бути легкими.
Легкими означає, що в кожному з вас має бути присутнім відчуття всіх
вікових категорій, наприклад, коли ви говорите: я вже старий, чого мені
ще можна бажати. На це я завжди кажу: - ти не можеш бути старим
тому, що на багатьох планетах тобі 9-ть, 8-м, 13-ть 15-ть 20-т і т. д.
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років, а ти цього не відчуваєш і не враховуєш. Легкими означає, що з
кожним Простором ВСЬОГО, що Є, з кожним Простором вас, що
живуть на всіх планетах Нашого Творчого Простору ви ведете
спілкування не загострюючи своєї уваги на дрібницях, просто і легко
отримуєте інформацію, пропускаєте через себе і своє тіло і рухаєтеся
далі. Також вхід в царство Боже відкритий тільки тим людям, які через
Мене відчувають кожний свій Простір, що знаходиться на всіх
планетах Нашого творчого Простору. І вхід у вузькі ворота царства
Божого відкритий людям, які в одну мить отримують інформацію
з кожної Планети Нашого творчого Простору. У цьому зв'язку я
поясню, що порожнечі, утворені в ваших тілах, є не що інше, як втрата
себе у всіх або багатьох своїх Просторів, які не тільки присутні на
Землі, а як ви розумієте, знаходяться на кожній Планеті в Нашому
витворюючому Просторі. Враховуючи цей обсяг, соборувати себе вам
потрібно не тільки на Землі, а й на всіх планетах Всесвітів і Галактик.
Це - неважка робота, просто з легкістю відчуйте через Мене
багатовимірних і многомірних Себе і свої сім'ї. Розуміння того, що ви
перебуваєте на багатьох планетах, знімає з вас будь-якого роду
обмеження, пов'язаних з часом і ілюзією. Я рада вам повідомити, що ви,
кожен з вас, тепер в цей момент маєте багатовимірний вихід у вузькі
ворота царства Божого. І ці ворота відкриті для всіх людей, як Землі,
так і всіх людей інших Планет. І увійти в ці ворота ви можете в одну
мить, і це незаперечний факт. Воістину, цю інформацію Я давно не
могла передати для всього людства. Але зараз настав момент, якого
чекали Ми всі. І в цьому моменті кожен з вас буде в змозі вирватися з
пут одномірності. В одну секунду ви зможете отримати підсумовану
інформацію про всіх планетах Нашого творчого Простору. Тепер ви
зможете зрозуміти Мене, коли я говорю про інформацію як про
багатовимірну складову вашої присутності у ВСЬОМУ, що Є. Але
звичайно вам для цього потрібно багато попрацювати. Ваше
устремління до соборування себе - багатовимірної людини, не повинно
зводитися тільки до розуміння викладеної Мною інформації. Вам
необхідно відчути і відшукати себе на кожній із Планет. Ця робота не
зводитися до одновимірного вистукуванням розумом, ні, робота ця
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повинна багатовимірно стати відчутою. Знову Я нагадаю вам, що тільки
через Мене ви зможете відчути і зібрати інформацію багатовимірних
Себе. Я не маю порожнеч, у людей на Моїй Планеті Зелушта також їх
немає. Порожнечі утворюються тільки в тих Просторах, які відсічені
від багатовимірної основи. У такому обсязі усвідомленості ви повинні
зрозуміти: коли Я приходжу до вас і кличу на іншу Планету, значить,
вам потрібно бути на ній, тому що в цьому Просторі відбувається
дисбаланс, який пов'язаний з вами і відбувається у вашій родині. А ви
майже завжди відмовляли мені, говорячи при цьому: можна не зараз, а
через 2-а роки померти (покинути Землю). Ну чому ви не можете
зрозуміти: ця ситуація стосується вас і вашого Простору.
Через 2-а роки буде пізно що-небудь повернути. ЗАРАЗ, тільки
ЗАРАЗ вам необхідно піти з Землі для того, щоб порожнечі не взяли
гору в об'ємних масштабах. Я завжди знаю де і коли відбувається
дисбаланс, і в цьому зв'язку завжди намагаюся врівноважити вами
потрібні Простору. Тому Я перекидаю багатьох людей з Землі на інші
Планети, і навпаки, людей з інших Планет на Землю. Це Божий
промисел, який вами повинен бути осмислений. А ви не завжди можете
осмислити це. Тому й відбувається багато масової нерозсудливості. Ви
не можете зрозуміти: серед вас знаходиться велика кількість людей, з
якими ви тісно пов'язані родинними зв'язками, з якими ви пов'язані як
чоловік і дружина і т. д. Тому Я завжди намагаюся пояснити вам, що
поруч з вами можуть перебувати ваші дружини, або чоловіки не тільки
по минулим життям, а й по паралельних життям. Дивіться, який обсяг,
який ви втрачаєте. Але якщо підсумувати цей обсяг в собі, то можна
розуміти наступне: завжди для всього є свій момент, який справить
відбір у вас і ваших почуттях. Це означає, що крім вашої Земної
дружини або чоловіка, з вами поруч можуть перебувати ваші дружини і
чоловіки по минулим земного життя, а так само дружини і чоловіки з
паралельних життів на інших планетах. Ви - є присутність на кожній
Планеті Нашого творчого Простору, значить і ваші другі половинки
також - є присутність на кожній Планеті Нашого творчого Простору.
Враховуючи цей обсяг ви завжди зможете осмислити багатовимірну
потреба вас бути з цією жінкою (якщо ви чоловік), і з цим чоловіком
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(якщо ви жінка) в цей проміжок моменту ТУТ і ЗАРАЗ. Але одномірне
прилипання вас тільки до своєї дружини або до чоловіка, вам не дає
навіть на одну цілу наблизитися до цієї інформації. Тепер, Я дуже
сподіваюся, ви зможете зрозуміти, що означає дурна, що не обдумана
«зрада», з проявом Любові в цей проміжок усвідомленого моменту.
Розуміючи цю інформацію, ви в стан зрозуміти людину, яка осмислено
вступить у зв'язок зі своєю другою половинкою з іншого Планети. Якщо
Любов підвела до цього зв'язку, значить, в цьому існує багатовимірна
основа. І Я не вважаю прояв багатовимірності - «зрадою». Зрада і бруд
присутні там, де немає багатовимірного прояву Любові. Осмислити цю
інформацію можна легко, але можна через важкість, пов'язану з вашим
не розумінням багатовимірної основи. Люди так сильно обмежили себе,
що буває дуже важко перебудувати себе на основи багатовимірного
сприйняття. Але в цей момент в передчасної Я знаю, що багато хто
зможе перебудувати себе і налаштувати на об'ємне і осмислене
багатовимірне сприйняття себе – Бого - людини. Ви не уявляєте яке
щастя знати себе, відчувати себе і Любити себе, що знаходиться на всіх
планетах Нашого творчого Простору. Подивіться скільки зірок на
нашому небосхилі, і біля кожної знаходиться Планета, на якій ви
проявляєте життя, тобто живете. Але ви не можете з Землі угледіти всі
зірки нашої галактики Голосшпервашлі, їх безмірна кількість. Існує і
безліч інших галактик, в яких розташовані зіркові побудови, і поряд з
кожною зіркою розташовані також Планети, на яких ви живете. Вас
безмірна безліч, а ви втрачаєте цей факт. І на кожній Планеті у вас існує
сім'я і другі половинки. Ви розумієте скільки у вас Любові? Я завжди
намагаюся вам пояснити: озирнись і відчуй себе, і коли в тобі
проявляється Любов до іншої жінки, (якщо ти чоловік) то не потрібно
вибирати між своєю Земний дружиною і дружиною, з якою ти в цей
момент так само знаходишся на іншій Планеті, з легкістю йди за
Любов'ю і, якщо потрібно з нею провести ніч, то так тому і бути. І це не
зрада, як багато хто може подумати, це - прояв Любові. А Любов багатовимірна сутність, і Вона знає в який момент вас відвідати і зв'язати
один з одним. Необдумана зрада відбувається тоді, коли статева зв'язок
не висвітлений Любов'ю. Але коли вас відвідує Любов, потрібно йти за
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Неї. Вона може зв'язати ваші паралельні Простору, створюючи в вас
багатовимірність БИТЬ ІЙ ЄЙ. І це розуміти дуже радісно. Підійде
момент, в якому все людство зможе увійти у вузькі ворота царства
Божого, і щасливі будуть всі люди Землі. Я з нетерпінням чекаю цього
моменту, адже Я одна на сьогоднішній момент на планеті Земля живу
освітлена багатомірністю своїх паралельних життів, живу з
усвідомленим розумінням Себе: цілісної людини. І життя Моє
благословенно ТВОРЦЕМ, який бажає щастя всім людям Землі. До такої
багатовимірної усвідомленості в даний момент підходить Сергій і, Я
знаю, як тільки він зможе відчути свої паралельні життя, в одну мить
його досвід буде поширений на всіх людей Землі. У почуттях і відчуттях
ви зможете відчути багатовимірне щастя, радість і Любов, і це створить
сильний рух в вас. Цей рух відкриє що не обмежені горизонти свободи,
вашої волі. І, повірте Мені, на Землі не залишиться егоїзму, влади і
брехні, а тим більше ілюзії. І не потрібно боятися смерті, її немає апріорі
тому, що пішовши ненадовго з Землі, ви обов'язково на Неї повернетеся.
Але піти з Землі, не означає, що вас немає, в обсязі багатовимірності ви
присутні на всіх планетах Нашого творчого Простору. Ви Є! Розумієте?
Завжди ви Є в кожному куточку Всесвітів і Галактик. Ще ви повинні
знати, що пішовши з Землі, ви можете перейти на свою Планету і
перебувати у вашому тілі Аватар. Але тут не повинно бути плутанини:
Аватар - це збірне тіло, в якому є присутність ВСЬОГО, що Є і ВСЬОГО,
що БУДЕ. ТВОРЕЦЬ продумав це тіло для того, щоб ви завжди могли
бути налаштованими на багатовимірність. Аватар знає вас і ваші
паралельні життя, Він - пов'язує вас з вами. Так само Він завжди
приймає вас в себе і надає свій Простір. У цьому просторовому тілі ви
можете фізично пересуватися по своїй Планеті, і тоді жителі вашої
Планети розуміють і вшановують вашу усвідомленість. У тілі Аватара
ви можете продумати своє втілення на будь-якій Планеті Нашого
творчого Простору, але завжди ви повинні радитися зі Мною, бо тільки
Я вам багатовимірно підкажу на якій з Планет в цей момент існує
необхідність вашої присутності. Я не вимагаю від вас швидкого
осмислення, тому що осмислити такий обсяг інформації, Я скажу, не
кожному під силу, але ви повинні ввести інформацію в себе і своє тіло,
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тому що коли до вас прийдуть відчуття багатовимірної основи, ви
повинні бути в повній, як кажуть, боєготовності. Чи готові до
застосування в собі всієї багатовимірної структури. Я завжди говорила і
говорю: світ дуже різноманітний і багатогранний, з багатьма
відгалуженнями і межами. І в цьому вся суть багатостороннього,
багаторівневого спілкування. Тільки в такому спілкуванні ви зможете
бути багатовимірно щасливі, багатовимірно улюблені і багатовимірно
радісні. Я завжди відчуваю всіх своїх паралельних мужів і їх любов до
Мене, і повірте: такий стан Я відчуваю кожну мить свого земного життя.
А ви дуже часто скаржитеся на недолік Любові, на недолік щастя і
радості. Я завжди намагаюся пояснити вам: у вас завжди повинна
висвітлюватися Любов з ваших паралельних життів, і тоді ви завжди
зможете відчувати в собі безмірне щастя.
- Вас багато!
- Ви не маєте обмежень ні в чому!
- Ви безмірно всі щасливі!
- У вас завжди присутня багатовимірна Любов!
- Ви завжди молоді!
- Ви завжди радісні!
- Ви завжди є коханими!
- Вас завжди наповнює безмірна радість!
- Вас завжди підстраховую Я! І не потрібно нічого боятися,
відчувайте Мене і відкривайте в собі багатовимірне стан. І як тільки ви
зможете відкрити в собі багатовимірне відчуття, так, в одну мить, у
ваших життях проявиться сенс БИТЬІЙЕЙ!
- Я вас всіх дуже Люблю!
- До зустрічі, багатовимірні друзі!

Далі буде ..
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