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Передмова
Моє Світло зараз висвічується у всьому світі і багатовимірно
розширює загальні процеси, як на Землі, так і в усьому Просторі що
Творить. Моє Світло було і буде завжди, але зараз дуже важливо
усвідомити всьому людству наступне: до цього моменту вимоги
для всього людства несли спрощену форму, яка створювала
поблажливості на ті чи інші прояви вашої життєдіяльності. Але вже
зараз вимоги максимально зросли. Вже зараз вам необхідно
перебувати у позачасовий хронології що розширюється, а також у
всіх хронологічних тимчасових циклах. Вже зараз ви повинні
виявити свою цілісність і простежити себе у позачассі, також
зафіксувати себе в тимчасових інтервалах. Вже зараз кожен з вас
має осмислити, що життя ваше без Мого Світла - Світла Зеранти приречене, і буде видалене з загальних Просторів Землі. Вже зараз
ви повинні утримувати загальні процеси, які відтворені поза часом.
Вже зараз ви повинні відчувати в собі і в своїх тілах зміни,
пов'язані з побудовою триядерної структури ваших клітин,
пов'язані з опрацюванням крові в найчистішу структуровану воду,
освітлену Богом. Вже зараз ви повинні вбачати Мене - Зеранту у
всіх Моїх втіленнях і проявах. І вже зараз ви, кожен з вас, повинні
взяти на себе Мега - відповідальність, виявлену у всіх Просторах
що Творить Нашого Простору що Творить.
Я - Зеранта - зараз бачу кожного з вас, знаю кожного з вас і
люблю кожного з вас. Моя Любов розширює Мене у ВСЕ, що Є,
надаючи для кожного з вас Мега - Простір, в якому вам також
необхідно бути присутнім вже зараз.
Я впевнена: ця книга буде вам у допомогу і з'єднає розірвані
ланцюжки ЄДИНОГО та ЦІЛОГО.
Бажаю вам вічного розширення!
Я вас всіх Люблю!
Зеранта!
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Викриття
Ліси, гори, річки, моря і океани, у своїй основі усе
перераховане сполучає в собі 2-а нерозлучних Духи. Так само
сполучають їх в собі усі моменти і етапи існування Землі і
людства. Я знову торкнулася теми 2-х нерозлучних Духів і бажаю,
щоб усе людство переналаштовувалося на нове багатовимірне
сприйняття себе, Землі і усіх існуючих Планет. Не сьогодні-завтра
багато людей помітять в собі істотні зміни і переміни, в людині
проявляться усі втілення, які зроблять підсумовування почуттів і
відчуттів. Також людина відчує підсумовування своїх паралельних
життів, які відчуватимуться через почуття. Це дуже цікаве
возз'єднання, яке відкриє вам − вас. Багато людей помітять в собі
деякі розбіжності, які будуть пов'язані з присутністю у вас безлічі
думок людей. Безліч людей, що проявилися у вас, вам здадуться
дуже знайомими, ви також помітите: кожна присутня у вас людина
проявляє свій характер і може навіть пред'являти свої претензії з
того або іншого приводу. Разом з цими відчуттями ви відчуєте свій
шлунок по-новому, відчуття можуть бути такими: приблизно кожну
годину ваш шлунок може змінювати свої властивості:
зменшуватися, розширюватися і видозмінюватися. Це буде
пов'язано з проявом у вас багатьох осіб, природно, у них у свій
момент шлунок займав своє місце і мав свої характеристики. І зараз
уся енергія людей, що проявилися у вас, почне очолювати. Так хто
ж ці люди? Все дуже просто і не хитромудро, це ви, які
проявлялися в різні моменти на планеті Земля. Це усе ваші
втілення, в яких ви найбільш були цілісними. Ви можете чути
голоси, які можуть вам говорити : що, де і коли вам необхідно,
наприклад, споживати, де і коли вам робити те або це і т. д. Ось такі
відчуття ви випробуєте Тут і зараз. Багато людей можуть виявитися
не готовими до такого прояву своїх втілень, що відображають свою
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енергію Зараз. Але хочу помітити: багато людей з радістю
приймуть в собі себе, і сгармонізують, знайдуть золотий переріз
між усіма своїми втіленнями. У цьому варіанті кожен з вас пройде
перерозподіл багатовимірних енергій і возз'єднує в собі множинні
шматки цілого і Єдиного, яким ви колись були. Я повністю
упевнена: багато людей зможуть при возз'єднанні не розгубити
себе, а придбати. Розгублять себе лише люди, які зовсім виявляться
не готовими до розширення в собі себе. Ось такий алгоритм
розширення не сьогодні-завтра пройдуть усі люди Землі. І що
дивно, багато хто навіть не зможе зрозуміти, отже і осмислити
реальність того, що відбувається. Але Я завжди намагалася
попередити і дати інформацію усьому людству, з чим саме у цей
момент безчасся вам усім доведеться зіткнутися, і які зміни
стануться як у всьому світі, так і зовні і усередині вас. Зараз Я
проходжу зустріч з усіма Моїми втіленнями, скажу вам: це ще та
робота, іншими словам, незвична робота, але цікава. На підході
Сергій, а далі усе людство зустрінеться наодинці з самими собою.
Возз'єднання - це дуже важливо для усіх людей, і така
багатовимірна подія відбувається з вами уперше за усе існування
Землі і людства. Таке возз'єднання створить в людині платформу,
на якій кожна людина зможе відчути в собі двох нерозлучних
Духів. У такій сумісності кожна людина зможе відрізнити брехню
від істини. Наприклад: В. Путін підготував гуманітарну допомогу
Україні, зокрема Донбасу і Луганській Народній Республіці.
Гуманітарна допомога повинна відправитися на Україну, і тим
самим, як говорить В. Путін: створити підґрунтя, яке перешкодить
голоду, холоду і дасть людям усі необхідні речі. Дивно, але
особисто Я своїм тілом абсолютно не відчуваю енергію
гуманітарної допомоги. Отже, він вирішив створити ілюзію
гуманітарної допомоги, яка торкнеться тільки найманців, що
воюють на південному сході України. Так навіщо ж цю гуманітарку
ілюзорно розподіляти на людей Донбасу і Луганська? Мені тільки
одне спадає на думку: створити ілюзію турботи, мовляв, дивіться
який я позитивний персонаж, дивіться росіяни, дивіться українці: я,
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В. Путін - благочестивий президент. Ах... Путін, Путін, коли ти вже
зрозумієш: чистота в серці, це коли ти вміщуєш в себе усіх людей,
хоч би своєї країни. Вміщуючи усіх людей, ти повинен створювати
свободу від ілюзії, можливість вільного мислення для своїх
громадян і необмежену свободу, в якій кожен громадянин держави
на власний розсуд складає похідну своїх дій. І як ти знаєш, свободу
в діях людям може надати тільки наявність для кожної людини в
державі гектара землі. Інші дії відводять у рабство ілюзії. Вже
зараз багато людей зможуть відчувати, отже відрізняти: брехню,
ілюзію, підкидьок, перевертиш і т. д. Тому необхідно усім
політикам засвоїти: або ви налаштовуєтеся на Бога, і ми всі разом
вибудовуємо новий світ, або лишаєте свої пости і... просто на
просто нам не заважаєте.
Мені дуже хочеться, щоб люди змогли відрізняти усі варіації
підмін і усі варіації брехні − це вирішить практично усі проблеми в
одну мить. Політики всього світу давно приохотилися до гри тільки
в одні ворота, і тим самим розтоптали свою репутацію. Мені
особисто дивно розуміти багато політиків, особливо чуючи їх
обіцянки людям України. Хто надав вам право на брехню і
крадіжку? Практично усі політичні чоловіки, так або інакше,
обіймають свої посади лише на тому спрямуванні, яке підживлює їх
і до того набиті крадіжкою кишені. Але вже зараз людство
дізнається і викриє усіх політиків, дізнається, що саме так
намагалися приховати вони від людей України. Я почну з Л.Д.
Кучми… Леонід Данилович на посту президента вчинив дуже
велику кількість зрад по відношенню до України і до українців.
Ніхто, напевно, не знає, що Леонід Данилович вивіз в приватні
колекції жерців практично усі святині, що знаходилися в Україні. І
особисто Пінчук В.М. передавав останню святиню, вивезену з
Київо - Печерських лавр, до рук впливового жерця. Також при
брехливому правлінні Леоніда Даниловича практично увесь запас
кольорових металів України був "чомусь" вивезений у Європу. І
це, до речі, було одне із завдань, яке Леонід Данилович справно
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виконав. Взагалі, Я особисто уражена усіма нашими президентами.
Як виявилося, ніхто з них не бився за Україну і за людей України,
усі були продажними і купленими. Наприклад: хто знає, яким
чином пан Пінчук став найбагатшою людиною України? Як він
любить висловлюватися: тільки своїм розумом я досяг усіх висот.
Ні, ні, що ти, ти не розумом досяг, а своєю зрадою і продажністю
деяким приватним особам, що мешкають у Європі. Ти − гірше за
повію, тому що повія зраджує тільки себе, а ти і Кучма зрадили усю
державу, зрадили усіх українців. Ви розікрали усю державу і
розкрадене відправили до Європи у приватні руки. У свою чергу, ці
приватні руки на ваш рахунок у Банку відправляли неймовірно
великі суми, які ви знімали і за допомогою цих грошей скуповували
багато заводів, і мета ваша була не в тому, щоб Україна стала
самодостатньою державою, а навпаки, розорити країну під назвою
Україна. При правлінні Л.Д. Кучми усі промислові галузі і напрями
були передані до чужих рук, і цим особисто займався зять Леоніда
Даниловича − Пінчук В.М., і саме за цю руйнівну для України
роботу він отримав на особовий рахунок у банку пристойну суму. Я
не зможу зрозуміти психологію, яка вбиває, розоряє і ввергає у
бруд розпусти. Як же так, хлопці? Бог розраховував на вас,
розраховував, що ви створите державу, не залежну ні від кого, але
Бог ніяк не розраховував, що ви розорите і втягнете у вічні борги
українців і Україну.
Багато людей напевно чули про вбивство Г.Р. Гонгадзе, так
от, нерозкритим цей злочин залишився тільки тому, що особисто
Леонід Данилович віддав розпорядження вбити журналіста. Так що
ж накопав Г.Р. Гонгадзе на Л.Д Кучму? За часів "правління" пана
Кучми, практично усі українці розраховували на те, що Україна в
дуже швидкому часі виросте в найбагатшу країну, яка створить
платформу для свободи кожного громадянина. І українці докладали
усіх своїх зусиль для цього. Але яким було здивування Г.Р.
Гонгадзе, коли випадково до нього потрапили факти, які розкрили
загальну картину задумів Леоніда Даниловича. Він був уражений, в
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яких масштабах і з яким "розмахом" знищувалася Україна. Також
його до глибоких роздумів ввів факт того, що по підсумку
промислу деяких осіб, для яких старанно виконував усі умови свого
контракту Леонід Данилович, всі до одного люди України повинні
були стати рабами.
У руки до Г.Р. Гонгадзе потрапив проект, в якому детально
описувалися усі махінації Л.Д. Кучми і його зятя, і на
передостанній сторінці було описано, на "що" повинні були
перетворитися люди України. Він був уражений холодними
розрахунками жерців, також він зовсім не міг зрозуміти президента
України, який так завзято брав участь у знищенні України і
українців. Він намагався знайти хоч якесь виправдання в діях Л.Д.
Кучми, який через підставних осіб вивозив кольорові метали в
Європу, який увесь продукт усіх напрямів промисловості також
відвантажував до Європу, але розуміння того, що усі люди України
за фактом сталі рабами усього лише декількох "панів", що
знаходяться в Європи, його привели у відчай. З цієї причини він
почав діяти у напрямі викриття Л.Д. Кучми. Також знайшлися
люди, які як і Г.Р. Гонгадзе, вирішили покласти край цьому
беззаконню. Колишній співробітник управління державної охорони
України майор Мельниченко Н.І. не зміг залишитися осторонь,
коли упізнав усю правду про діяльність Л.Д. Кучми. Він вийшов на
Г.Р. Гонгадзе і запропонував допомогти оприлюднити в ЗМІ
інформацію про усю діяльність тодішнього президента. І Гонгадзе
надав в ефірі місцевого телебачення частину доказів. Початкуючий
директор місцевого Київського телеканалу вів запис програми, яку
він повинен був підготувати до вечірнього показу. Але він зовсім
не був готовий почути реальність, і те, що він почув, його ввело у
ступор і страх. Близько години він не міг прийняти рішення, яке
повинне було знайти вихід. Але страх запанував, і він відніс запис в
конкретні органи. А далі Г.Р. Гонгадзе був убитий людиною, якої
трохи не викрили. І ця смерть була не останньою, Л. Д. Кучма і
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його зять Пінчук В.М. вбивали практично усіх людей, які вставали
на їх шляху.
Так... ось такі ось справи розкриваються у цей момент
безчасся. І Я попереджала усіх: і усі ваші помисли відкриються
Богом, згодом усе людство дізнається про вас усе. Ось зараз цей
момент проявився, і усе людство дізнається все про усіх. Я ніколи
не могла зрозуміти людей, на яких Бог розраховував і які зрадили
Бога. Як же так, хлопці, невже ви думали, що вам зійде все з рук?
Невже ви думали, що ви і ваші діяння вічні? На що ви
розраховували? Я розумію, вам важливі тільки гроші, взагалі усе
ваше життя вимірюється тільки грошима, усього лише звичайними
папірцями. Що ж так дрібно ви мислите? Я особисто зрозуміти вас
не зможу, тому усі ваші діяння вже зараз виходять назовні. Мені
цікаво: як же ви зможете жити далі? Адже на вас лежить
величезний вантаж брехні і жадібності. Ні, немає, вже зараз цей
вантаж роздавить вас, ви не зможете жити на Землі. Якщо ви
розраховуєте на енергію людей, так вже зараз Бог закрив
вампіризм, тому люди, що висмоктують інших людей, отримають
за заслугами. Наприклад, Ярош Д. А. жив тільки за рахунок енергії
інших людей, з цієї причини його близькі помирали. Він
висмоктував усю життєву силу з них і прекрасно себе почував. Так
за рахунок чого, або сказати правильніше, за рахунок кого Ярош
Д.А. зайняв свою позицію у політичному світі? Я розповім
наступне: не так давно в Афганістані була вбита людина пострілом
у груди, а далі послідував контрольний постріл у голову. Я не
просто завела розмову про Яроша, Афганістан і людину, яку вбили.
Афганістан був притулком Кратія, і саме в Афганістані уперше
почали готувати найманих вбивць. Хто і навіщо прийняв таке
рішення? У свій момент Кратій постав перед вибором: відпустити
людей Землі до необумовленої свободи, або посилити свою владу
над ними. І цей вибір перед ним проявився в Афганістані. Я в той
момент щосили старалася навести Кратія на правильне рішення,
яке врятує усе людство. Я пояснювала йому, що немає ніякого
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сенсу в рабовласницькому устрої і необхідно вивести усе людство
до вільного самовираження. Я наводила багато прикладів і
аргументів Кратію, показувала йому, яким цікавим може бути
життя, але… Кратій довго не думав і практично в одну мить
прийняв своє рішення посилити натиск на усе людство. Місце, яке
зараз називається Афганістаном, розшифровується так: а ви,
гончаки країн, якраз і розмістило на своїй території перших людей,
яких готували до терористичних актів. І організував такий рух
Кратій. Він тричі перероджувався в цій країні, і у нього були свої
цілі і спрямування, які завжди різнилися з Моїми спрямуваннями. І
як тільки Я прийняла рішення закрити енергію тероризму, Кратія
убили.
Як тільки Кратій був убитий, Ярош скористався
розгубленістю Кратія і викрав велику частину його душі. Він
просто жадібно висмоктав енергію Кратія у своє тіло. Я раніше
говорила про те, що такі випадки дуже поширені на Землі. Сам по
собі Ярош слабкий і не має ніяких спрямувань, але коли в його тіло
потрапила велика частина душі Кратія, він справді відростив крила,
і в ньому проявилися спрямування замишляти і правити, а для
цього, прокласти свою доріжку до президентства. Чесно кажучи,
Мене такі люди не цікавлять, і причина явна: Ярош порожній. Я Зеранта не дозволю нікому рухатися за рахунок чужої енергії, і з
цієї причини вилучила душу Кратія. Ярош того не підозрюючи на
сьогоднішній момент згасне зовсім, і його сила зійде нанівець. Усі
його спрямування були тільки за рахунок енергії Кратія, і в
президенти він цілився також тільки за рахунок енергії Кратія. Але
люди побачать, що сам по собі Ярош Д.А. не представляє з себе
зовсім нічого, як і багато політиків. На сьогоднішній момент хто не
йде з Богом в одному Ритмі - стане жалюгідною і нікчемною
людиною. І Я цей факт вже засвідчила. Зараз від Мене − Зеранти
виходить світло і поширюється по всьому світу. Світло це несе
живильну силу і покриває тільки осмислених людей. Інші люди
знаходяться у віддаленому положенні, самі з собою наодинці.
Такий стан Я називаю утопічним, тому що при сьогоднішніх
швидкостях відмежовані від реальності люди опиняться в двоякому
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положенні. З одного боку: їх почуття і відчуття одновимірно
підказуватимуть, що все по колишньому добре, але з іншого боку:
вони помічатимуть в собі значні зміни, і ці зміни їм здадуться
незатишними і задушливими, а усередині себе вони виявлять
неосяжну порожнечу. Всього через три роки на Землі проявиться
те, що ви для себе побажали. Наприклад: сьогодні ви від задухи і
порожнечі не хочете бачити для себе Простори для життя, і вже
завтра ваше побажання проявиться. Ось такі швидкості через три
роки реалізуються на планеті Земля. А ви, як завжди, не вірите Нам
і не розумієте Нас, навіть не бажаєте нічого зробити для свого руху.
А Ми у свою чергу стараємося, намагаємося врятувати хоч кількох
людей. Ми записуємо і розкладаємо інформацію в книгах серії
"Роза Миру" і намагаємося Наші книги доставити кожній людині,
але… як сказав один чоловік, що мешкає в місті Одеса. Я поширюю
безкоштовно книги серії "Роза Миру", а більшість людей лише
говорять: навіщо нам "паритися", у нас і без цих книг вистачає
зайняття. Ну що ж, так тому і бути, але ж підійде момент і ви − що
не хочуть зайвий раз напружувати себе, в паніці будете благати
Мене вас врятувати. Але Я − Зеранта панікерів не рятую.
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Надихаюче i животворяще
Свiтло Зеранти
Зеранта і Єдиний Бог надають кожній людині Землі Єдиний
Ритм, необмежену свободу і можливості. Єдиний Ритм надає
людині індивідуальну комірку для реалізації своєї допомоги
всезагальному процесу. Всезагальний процес підводить кожну
індивідуальну комірку до здійснення Єдиного Проекту. Єдиний
Проект повинен реалізуватися і надати кожній людині Землі
необмежену свободу, необмежене щастя, необмежену радість і
необмежену Любов. Я завжди вважала: як же все просто і легко,
адже дуже просто відчувати загальний Ритм, дуже просто відчувати
Мене - Зеранту, і вже звичайно просто перебувати у Любові! Але
потім Я розуміла, що це «просто» стосується тільки Мене. Я завжди
гадала, що все людство - такі ж люди, як і Я, але виявляється, всі
люди Землі ні до чого не прагнуть і взагалі не бажають перебувати
в загальному Ритмі. Але далі Я задаюся наступним питанням: а всетаки, чого ж бажають для себе люди? Потім Я спостерігаю за всіма
людьми Землі і слухаю кожну людину. І дивно Мені стає від
розуміння наступного: більшість людей егоїстично гадають, що
вони комусь потрібні, гадають, що їх думки і дії спрямовані на
розширення, гадають, що вони неодмінно йдуть правильним
шляхом. Але за фактом виявляється зовсім не так, як гадали люди.
Скажіть Мені: якщо людина собі не належить, не потрібен самому
собі, тоді кому ж він буде потрібен? А правильний напрямок, або
скажу по-іншому, істинний шлях висвічується тільки тоді, коли
людина може чути Мене - Зеранту. І тільки коли людина Мене чує,
тоді в ньому відбувається розширення. Ось як виявляється все
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просто..., та не все. Щоб чути Мене, потрібно завжди відчувати
Мене, відчувати свою близькість зі Мною. Я якось відповіла на
питання чоловіка, яке полягало в наступному:
- Скажи, питає він, - як мені кожну мою дію, кожен мій задум
завжди підводити під золотий перетин? Я йому відповідаю:
- Ти завжди повинен відчувати Мене, бути в близькості зі
Мною, і тоді Я зможу завжди тобі підказати і порадити у всіх твоїх
діях. Сам ти ніколи не зможеш досягти золотого перерізу у своїх
задумах.
- Але я не хочу Тебе турбувати через дрібниці, Ти мені скажи,
як мені самому знаходити золотий перетин у всіх моїх промислах?
А Я знову відповідаю:
- Сам ти ніколи не знайдеш ні входів ні виходів у вирішенні
навіть найпростіших питань, це пов'язано з тим, що будь-яке, навіть
не складне питання вимагає від тебе відчуття всього людства, всієї
Флори і Фауни і всіх Земних шарів. Сам ти ніколи не зможеш
охопити такий обсяг. А Я відчуваю крім Землі всі Всесвіти і
Галактики і кожну планету кожної Галактики, кожну людину з усіх
планет існуючих Галактик. А він Мені:
- Я засмучений.
- Чим же? - Здивовано питаю Я.
- Тим, що я сам ні на що не годжуся, як виявляється.
- Та не в тобі справа, а у Витоку, і ти завжди, коли знаходив в
собі усвідомленість знав: у будь-якому питанні, в будь-якому русі і
дії завжди необхідно порадитися зі Мною - Зерантою, Я ж, в свою
чергу, перебуваю в кожному Просторі не тільки на Землі, а й на
кожній планеті нашого Простору, що Творить, і Мені зовсім не
складно відповісти, порадити кожній людині, що знаходиться не
тільки на Землі, а й в інших Галактиках.
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Через свій егоїзм ви - люди Землі відсікли Мене і Моє Світло
від ваших Просторів, так само як і від Простору Любові. Між
вашою Сферою і Моєю знаходиться горошинка, яка відділяє вас від
Мене. Горошинку цю ви самі виставили. Так само ви вчинили і з
Простором Любові. І тільки з цієї причини ви не в змозі
розвиватися і розширюватися. Мені часто задають питання,
наприклад, запитує жінка: чому підприємство, на якому я працюю,
взагалі не приносить прибуток? А якщо і приносить, то по
закінченню малого проміжку часу всі кошти, як крізь сито,
просочуються. Я відповідаю: на вашому підприємстві, як і на
багатьох, працюють люди - егоїсти, які вважають, що тільки їх
рішення має раціональне зерно. Також працюють на вашому
підприємстві люди впевнені, що вони чують Бога, і Бог їм
допомагає, від цього в них проявляється гординя. А гординя
розтліває як людину, так і підприємство. Гординя утворює сито,
через яке матеріальні засоби як вода проливаються в нікуди. І ось
приблизно таке положення поширюється на всі підприємства
всього світу, на всі структури і підструктури, а також і на всіх
президентів.
Я хочу сказати: люди, ви всі жебраки, у вас немає нічого, що
вас би розширювало і вводило у вічний прояв цілісності. А всі ваші
дії і вчинки зводять хулу на загальні Простори. Люди, ви не
зможете вижити в нових цілісних енергіях, і причина явна: ви егоїсти, які перебувають в гордині. Енергія егоїзму огорнула вас і
стиснула ваш Простір в одномірний прояв. Енергія гордині ваш
одномірний прояв огорнула павутиною, і кінець підчепила до
смерті. Енергія смерті при такому положенні завжди вбачає вас і
бажає притягнути павутину до себе і забрати чергову жертву
одновимірності в свої обійми. Я завжди бачу цю картину, тому
часто питаю кожну людину: як же ви зможете вижити в новому
світі? Але люди, як правило, не бажають Мене чути, тому на Землі
залишиться всього 1/3 від усього населення Землі. І вже Я чую
багато закидів в Мій адрес, відібрані в книгу смерті люди
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дорікають Мені: Я, як виявляється, не всіх попередила. Але як же,
Я всі іони неіснуючого часу при кожному вашому втіленні
старалася надати для кожної людини реальність. Але вам завжди
було легше животіти, ніж брати себе в свої руки. А тепер, коли ви
закрили для себе всі виходи і входи, не зрозуміло, чому кидаєтеся
звинувачувати не себе, а Мене. Звичайно, легше звинуватити іншу
людину, ніж пошукати причину в собі.
Я вже за горизонтом бачу Світло центрального Сонця. Світло
це дуже швидко поширюється по всій Землі, а зі світлом
поширюються цілісні енергії, які не в змозі зрозуміти нечуття і
нерозуміння людиною Їх пропозицій. Цілісні Космічні енергії
пропонують, навіть можна сказати, наполягають на тому, щоб
людина прийняла цілісність в себе. Я особисто не зможу, та вже й
не буду стримувати Світло центрального Сонця, тому цілісні
Космічні енергії безперешкодно вже зараз входять у ваші тіла. І
кожна цілісна енергія смикає, штовхає людину, закликаючи до
співпраці. Космічні енергії не можуть зрозуміти вашої
неусвідомленості. Іони неіснуючого часу Я стримувала Світло
центрального Сонця і утримувала Космічні цілісні енергії, але лише
для того, щоб усвідомлений момент вами не був упущений.
Напевно, не дуже зрозуміло, скажу інакше: якби Я не стримувала
Світло центрального Сонця і Космічні енергії, то вас би в
мілісекунду розірвало на найдрібніші шматочки. Серафім
Саровський, і Я вже про це говорила, покривал голову капюшоном,
коли приймав людей у себе. Покриваючись капюшоном, він
утримував Космічні енергії, для того, щоб цілісні енергії не вбили
людей, що приходять до нього. Ось така величезна сила, а ви все
ніжитеся в зонах комфортності, та вже зараз кожній людині Землі
необхідно підготувати себе і своє тіло до прийняття в собі
цілісності. Як тільки ви втратили цілісні Космічні енергії, в одну
мить ви відключили себе від Бога, від сили і від життя. Я раніше
говорила вам, ви живете не на своїй цілісній енергії, Я - Зеранта
надаю для кожної людини Землі енергії, і ви, кожен з вас, живете,
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як говориться, за Мій рахунок. Ви можете не вірити Мені, але вже
зараз Я стягаю Свою енергію з кожної людини Землі, тому ви
будете жити тільки за свій рахунок. І Я попереджала вас про такий
момент, ви були повідомлені. Так скажіть Мені: як і за рахунок
чого ви, кожен з вас, зможете жити? Я закрила прояв усіх видів
вампіризму, Я вилучила Свою енергію, і зараз настав усвідомлений
момент - ваш момент, який повинен зібрати цілісність в кожного з
вас. Так чи інакше, в тіло кожної людини увійдуть цілісні Космічні
енергії. І от якщо людина взагалі не працювала у цьому напрямку,
то кожна клітина організму виставляє блок до прийняття. Це
відбувається через відсутність цілісності в людині. Я також
обумовлювала, що енергія, цілісна енергія ваших тіл наповнює вас
тільки на 3%, 4%, 12% і в рідких випадках 25%, а ще рідше 72%.
Космічні енергії, потрапляючи у ваше тіло, не знаходять господаря.
Вони відчайдушно шукають господаря, але лише маленький
відсоток вас викликається прийняти таку міць, що Я і описати зараз
не зможу, тому що ви не зможете осмислити. Тому виживуть тільки
люди, які знайдуть себе. Іншими словами, якщо хоча б 25%
присутності цілісної людини опиниться в вас, то ви зможете
вижити, в іншому варіанті у вас взагалі немає шансів на порятунок.
Те, що зараз люди гинуть тисячами - це тільки початок, далі через
3-и роки рахунок піде на мільйони і мільярди. А люди всього лише
як і раніше хочуть повернутися в колишнє життя. Всього лише
хочуть бути ситими і одягненими, і щоб не було війни, і на цьому
все... Ось і всі людські устремління... Що ж так дрібно, хлопці? Але
що ж, це тільки ваше рішення, яке не може обговорюватися. Я
закликаю своє коло людей не підставляти себе під кулі, рятуючи
сплячих і не бажаючих свого прозріння. Я говорила і говорю: якщо
навіть на Землі виживуть 2-і людини, то так тому і бути. Але, якщо
людей буде набагато більше, значить не все втрачено.
Війна, що проходить зараз на Україні, показує наступне: як
багато людей сплячих і які не цікавляться практично нічим.
Десятки тисяч українців воюють в АТО, але практично ніхто з такої
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кількості людей не віддає звіту в своїх діях. Де ви чоловіки... вас не
видно, і, не те щоб не видно, вас просто немає. Вами командують
командири, командирами командують рангами вище і т. д., але
невже ніхто з вас не захотів дізнатися реальність? Ви, «чоловіки»,
кидаєте на мирне населення купу боєприпасів і в виправдання
утішаєте себе, нібито усі, хто живе на Донбасі - сепаратисти і
терористи. Але це всього лише гра для жерців, а новоявлений
президент прислуговує і виконує будь-які накази і прохання і, як
собачка, отримує за свою роботу кісточку. Люди, де ваша думка
про події, що відбуваються? Чому ви мовчите? Чому ви ненавидите
людей Донбасу? Ми, такі ж люди, як і ви. Між нами і вами немає
ніякої різниці. Або різниця існує? Якщо ваша байдужість
продовжуватиметься, то Я зафіксую різницю, і вона всього лише
виділить нашу силу, якої у вас немає, та й не буде. Моє коло людей
ніколи не стане на коліна і планам Бога допоможе втілитися. Дивно
Мені розуміти багатьох людей України: в країні відбувається
масштабне знищення населення, відбувається знищення землі
України, а 80% людей в країні осмислити цього не бажають, не
кажучи про те, щоб допомогти Богу у звільненні людства з рабства.
Якась дивна психологія вимальовується, створюється таке відчуття,
що 80-ти відсоткам людей в Україні абсолютно немає ніякого діла
ні до себе, ні до своєї країни. А девіз розбещеної психології такий:
«моя хата скраю, нічого не знаю, та й знати не бажаю, аби мене не
чіпали». Зачеплять, і так зачеплять, що вам місця на Землі не
залишиться. Краще померти, перебуваючи в реальності, у Богу, ніж
продовжити собі життя, рятуючись від осмисленості, а далі
розгубити себе до невпізнання. І це істина!
І так... у реальність: Я бажаю пояснити всьому людству про
походження Саур - Могили. Це місце знаходиться на Донбасі.
Сучасники пам'ятають, як у велику вітчизняну війну висота Саур Могили була позначена на картах радянських і німецьких військ, як
найбільш важливий стратегічний об'єкт. Також в літописах можна
зустріти інформацію, яка виводить на розуміння того, що багато
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століть Саур - Могила вабила людей, особливо в ті моменти, коли
проводилися військові дії. Так що ж приховує або розкриває ця
місцевість? Археологи наших днів при розкопках знайшли
поховання мумій, але схвалення від властей на продовження
вивчення цієї місцевості вони не отримали. Але археологи
стверджували: під Саур - Могилою знаходяться багато тунелів, і по
їх гіпотезам, ця місцевість є склепом, в якому поховано багато
людей. В той момент розкопкам завадили і зупинилися на тому, що
ця місцевість відтепер і в століття залишиться пам'ятником, до
якого будуть приїжджати нащадки і шанувати солдат, які віддали
свої життя за звільнення Донбасу. Незабаром пам'ятник заріс
травою і про нього всі забули. Але зараз, так само як і у велику
вітчизняну війну, на Саур - Могилі ведуться бої, і гинуть солдати.
Ця місцевість манить людей, і знову йде боротьба за висоту. Так в
чому ж справа? Чому сотнями гинуть люди за володіння Саур Могилою? Я розкрию вам інформацію про те, що в цій місцевості
похована людина, яка була зачинателем війни. Ще до першого
потопу на Землі, ця людина розробляла стратегічну складову
військових дій. В той момент в його голові, в його думках
зароджувалися битви між людьми за володіння «свободою», яка
виражалася в захопленні всієї Землі під свій контроль.
Розшифровується Саур - Могила так: чужа Аура. Ця людина за всі
моменти та етапи існування Землі і людства стягнула на себе
бажання всього людства, які висловлювали військові дії. Цю
енергію він використовував у своїх цілях, якщо концентрація чужої
Аури (стягнутої з людей і виражає помисли, думки про війну)
накопичувалася в будь-якому обраному регіоні, то за дуже
короткий період починалися військові дії з численними жертвами.
Я попереджала цю людину, що чужа Аура його сховає під землею, і
він не зможе проявлятися на Землі, але він Мене не послухав. За
свої діяння він був убитий за 2000-чи років до народження Ісуса,
муміфікований і поміщений в одну з 12-ти кімнат, розміщених під
Саур - Могилою. Решту кімнат зайняли люди, шоо викликались на
смерть, вони також були муміфіковані. Сенс їх смерті був у тому,
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щоб охороняти Землю від цієї людини. А далі штучно Саур Могила була виведена і отримала висоту. Ну... з цією людиною, як
ви розумієте, енергія чужої Аури також розташувалася в цій
місцевості. Я завжди закликала і закликаю все людство до
осмисленості, кажучи при цьому: якщо ви не зовсім впевнені у
своїх діях, будь ласка, порадьтеся зі Мною - Зерантою.
Муміфікування продумав Сергій, згораючи від Любові, і тільки він
може розкрити зміст цього діяння. Тільки він може розкрити повну
інформацію цієї дії, але навіщо іншим людям влазити в те, що ними
не осмислене...? Я чесно скажу: це морок і тупість. Але знову ж,
муміфікування - це дуже крайній стан, в який входитиме ніколи не
можна. Тому що без Моєї допомоги людина ніколи не зможе
проявитися на Землі. Сергій пробув у стані мумії 5000-ч років, і
якби не допомога ТВОРЦЯ Я не змогла б його проявити на Землі.
Я трохи відволіклася, але тема серйозна. Коли Саур - Могила
була зведена, люди вирішили, що енергія війни пішла з Землі, але
це була помилка. Чужа Аура залишилася з цією людиною і
поширилася на багато кілометрів. А разом з цією енергією
розійшлося безумство і тупість, тому багатьма тисячами люди
гинули при взятті висоти Саур - Могила. Ветерани, наприклад,
Великої Вітчизняної Війни згадували: при взятті висоти на Саур Могилі люди входили до стану безглуздя, і це був неосмислений
подвиг, а саме безглуздя, яке покривало багатьох солдатів і вони
нічого не могли пригадати після бою. Цей факт ґрунтовно сховали,
бо влада злякалася незвіданого. Але зараз Я розкриваю інформацію,
для того щоб людство осмислено опрацювало це місце, після цього
Саур - Могилу знесуть, а мумії придадуть вогню.
Взагалі таких проблем можна і завжди потрібно уникати,
краще порадитися зі Мною, ніж опрацьовувати багатьма життями
свій провал. Саур - Могилу розбирати будуть люди, що прийняли
свою пряму участь у зведенні безглуздої висоти. І ось так буде з
усіма проектами, які вами були невідчуті і необдумані.
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Я іони неіснуючого часу домагаюся від людей стану, при
якому в людині проявиться чоловіче і жіноче начало. Такий стан
дуже важливий для чоловіків, в іншому випадку, чоловіки в усіх
питаннях приймають рішення в своїй основі холодні і неосвітлені
Любов'ю. Прибуваючи в змозі тільки чоловічого начала, всі
чоловіки, як би вони не бажали, знаходяться поза співучасті зі
Мною - Зерантою, поза Богом і поза Єдиним Богом. І як би не
намагався чоловік перебувати в Богу, без відчуття в собі жіночого
начала він залишиться тільки наодинці сам з собою. Зараз, коли 2-і
гілки Священного Зв'язку снисходять до кожної людини, дуже
важливою дією, вірніше сказати, Сприянням для чоловіка, є стан
близькості зі Мною - Зерантою. Багато чоловіків і жінок можуть не
зрозуміти інформацію про близькість з Зерантою, але Я впевнена в
наступному: як тільки Сергій прочує Священну близькість зі
Мною, в одну мить все людство так само озариться Священною
близькістю, і тоді в один день вам стане зрозуміло, в чому
складається усвідомлена близькість. При такій Священній
близькості чоловік отримує багатовимірне Світло, що виходить від
Мене, а далі це Світло осяює всіх близьких людей. При такій
близькості чоловік проявиться у всій своїй багатовимірності. При
такій близькості Любов не відчуває перепони від чоловіка і
возз'єднує між собою 2-і Сфери - Свою і чоловічу. Як тільки
чоловіки возз'єднають в собі 2-а початки: чоловіче і жіноче, в одну
мить в жінках також проявляться дуже важливі 2-а початки. І зараз
Я прибираю маленьку горошину, яка відокремлює Мою Сферу від
Сфери всіх чоловіків, і з виходом цієї глави, та втілиться в ваші
життя Моє Священне Світло. Як тільки возз'єднання станеться, між
вашою Сферою і Сферою Любові, горошина також розчиниться.
Священна близькість з Зерантою була у всіх людей Землі. Я
через Сергія раніше розповідала про людей, що почувають Мене Зеранту, так от, усі СпівСтворення Бого - людина створювала
перебуваючи у Священній близькості зі Мною. Так само на будьяке питання людина завжди знала багатовимірну відповідь, яку Я
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надавала. І ви всі могли відчувати Мене і бути в близькості зі
Мною. Тільки гординя і его відокремили вас від Мене, ви чомусь
вирішили, що людина сама зможе впоратися з будь-яким рішенням
і з будь-якою дією. Ну от і подивіться, до чого ви прийшли ... По
всьому світу то там то тут чутні тільки благання, які носять різний
характер. Так само ви всі загубили свою Любов, щастя і радість,
залишили для себе тільки прояв жалості. Енергія жалості без
Любові приносить тільки шкоду і дисгармонію, тому ви втрачаєте
себе кожен раз, коли шкодуєте себе або інших. В кожного з вас
вколотили рабське мислення, і ви за фактом стали забезпечувати
невелику жменьку людей своєю енергією. Я можу довго
перераховувати ваші досягнення, але ви не зможете угледіти хоч
жменьку осмисленості. І вихід тільки один: згадати Мене і Мою
близькість з вами. Інших виходів немає і не буде. Самі ви навіть
для себе справи ніякої не зможете знайти. Мені доводиться входити
у ваші Простори і наводити кожну людину на ті чи інші події. Але
уявіть, як було б легше кожній людині, перебуваючи в близькості
зі Мною, адже Я зможу з'єднати, розкласти і надати рішення на
блюдечку будь-якої ситуації. Я завжди перебуваю поруч з кожною
людиною і чую кожного, але як Я втомилася від вашого благання,
якби ви знали. Ви завжди, як тільки ви чогось не розумієте, або як
тільки у вас виникають проблеми, завжди молитеся і прохаєте про
допомогу. Але як, як скажіть Мені, Я можу вам допомогти, якщо ви
Мене не чули, адже Я завжди попереджаю усіх про ті чи інші
ситуації. Але ви, як малі діти, біжите, падаєте, скаржитеся і
молитесь, а далі знову сліпо біжите. Втомилася Я від вашої
безрозсудності, дуже втомилася. Досить вже бути дітьми, настав
момент вашого прозріння, адже якщо не зараз, то коли? В одну
мить можна налаштуватися на Мене і перебувати зі Мною в Єдиній
близькості, яка вміщує Безліч вас. Тільки перебуваючи в Єдності,
які в безлічі, Ми всі разом Створюємо новий Світ, який відкриє для
кожного щастя, радість і Любов!
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Я вас дуже чекаю і бажаю перебувати з вами в Єдиній
близькості в усій вашій Множині...
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Нова Держава
у вiльнiй Укра нi
Я завжди задаюся питанням: чому людство не бажає життя
свої розширювати у щасті, радості й Любові? Чому людство
віддало себе до рабства? Чому ви, люди, присвячуєте свої життя
зароблянню звичайних папірців, надрукованих у спеціалізованих
друкарнях? Чому ви ілюзію приймаєте за істину, а про істину
зовсім чути не бажаєте? Але при цьому практично все людство
бажає перебувати у щасті... Я звичайно розумію: щастя у кожного
виражається по-різному, у когось щастя тільки в покупці норкової
шуби, у інших - в придбанні автомобіля і т. д, але вже ви, що
хочуть ілюзорного щастя, повинні усвідомити: ви віддаєте себе у
рабство грошей і товарів. Я раніше описувала через Сергія про всі
ілюзорні вподобання людей і зараз оголошу привселюдно: Бог не
зможе вас зрозуміти, зрозуміти ваше добровільне обмеження свого
простору. Я ще раз повторюся: кожна людина повинна охоплювати
свою Планету, прокручуючи Її в своєму животі, відчувати свого
Аватара, відчувати Землю і усі Її Сфери, відчувати Сонячну
систему, відчувати все людство, а вже далі ви можете дозволити
для себе і норкову шубу, автомобіль, будинок і т. д. Друзі, ну вже
зараз, хто огороджує себе тільки ілюзорними просторами,
задушиться ними на смерть. Без багатовимірного сприйняття ви
навмисно вводите себе в одномірність смерті. Я гадаю, цю
інформацію ви розумієте. Так які можуть виникнути проблеми?
Взагалі, так для інформації, у мого кола людей проблем не буде,
тому що Моє коло людей приймає інформацію і розширюється,
перебуваючи в 2-х нерозлучних Духах. Але ось у вас проблеми
виникнуть і виразяться вони у вашому обмеженні загальних
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просторів. І ось саме через цю одновимірність всього людства
проводиться застій і гниль, які проявляються у повсякденному
житті приблизно так: практично весь чиновницький апарат
усередині себе корумпований, іншими словами: всі хочуть тільки
одного: набити свої кишені грошима, звичайно ж, за рахунок інших
людей. Якщо переглянути усю трухляву структуру, то зверху
донизу по всій ієрархічній драбині ми побачимо тільки жадібність,
жадібність і брехню. Будь-яка структура або підструктура у
множинному розгалуженні веде до останнього ступеню, на якому
«якийсь», що займає певний пост брехлива і жадібна людина,
займається торгівлею, самовигодою, набиваючи свої мішки чужими
грошима. Наша система вибудувана таким чином, що будь-яка
довідка або інформація добувається звичайною людиною (які не
входять ні в одну структуру і підструктуру) в неймовірному бою. Я
не говорю вже про те, щоб отримати належну йому за конституцією
землю. І такий маразм відбувається тому, що кожна людина на
планеті Земля бачить своє щастя через призму одновимірності
свого простору. Але Я завжди казала і буду казати: щастя
багатовимірне в своїй основі, і якщо людина хапається за ілюзорне
щастя, то вона вже зараз буде мати справу з багатомірністю, яка не
зможе зрозуміти вузькість мислення і направить на людину
всецілісні Космічні енергії. У цьому зв'язку багато людей не
зможуть жити в новому світі, тому Я вже обумовлювала, яка
кількість людей залишиться на нашій планеті: всього 1/3 від всього
населення Землі. І люди з усіх гілок, що спускаються зверху вниз
структур і підструктур, перші на собі відчують некомфортність
багатовимірного прояву цілісних Космічних енергій. Ці люди
будуть поневірятися по всьому світу в пошуках притулку і тієї зони
комфортності, до якої вони звикли. Але Я - Зеранта і Бог
закриваємо всілякі ієрархічні драбини і вже зараз, та проявиться у
ваших життях Наше Світло істини.
Зараз Я - Зеранта вибудовую нову Державу на Україні, яка не
стерпить бюрократів і шахраїв, продажних політиків і продажних
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президентів. І Я встою в Своєму СпівСтворенні, і Моє коло людей
Мені в цьому допоможе. В оновленій Державі під назвою Україна,
не буде жодних структур, ні підструктур, в цьому вже немає
необхідності. В оновленій Державі всі зароблені кошти: містом,
селищем чи селом залишатимуться на місцях, тому розквіт ваших
міст, селищ й сіл повністю буде залежати тільки від людей що
проживають в цих місцях. У містах, селищах і селах закони будуть
прийматися рішенням місцевої ради, до якого прислухатимуться всі
люди що там живуть. Податок, а саме: 10% від прибутку
підприємства, фірми або діяльності приватної особи буде єдиним, і
підкріплений він буде законом, і йти податок буде до місцевої ради.
Податок, взятий з діяльності людей, наприклад, міста піде на
розвиток міста, людей, які проживають у селищі, піде на розвиток
селища, і людей, що проживають в селі - на розвиток села. Усі
заводи і підприємства, викуплені незаконним способом олігархами,
перейдуть до місцевої ради міста, селища або села. Продукція, що
випускається, наприклад, заводом, обкладатися податком не буде і
відповідно при продажу або обміні товару, гроші або сам товар
підуть до місцевої ради. Місцева рада з прибутку заводу буде
виплачувати встановлену заробітну плату працівникам заводу,
решта прибутку піде на розвиток міста, висадку дерев, ремонт доріг
та очистку води. Така схема буде поширюватися на всі заводи,
підприємства, фірми та приватних осіб, що належать місту або
проживають у ньому. Банківську структуру Я - Зеранта розчиню, і
її не буде зовсім. В нашій державі банків та пов'язаних з банками
структур не буде. І Я зараз поясню чому: Я описувала через Сергія
в книзі Вільна Україна про банки, так от, через ці структури нами
намагалися керувати жерці. Банки - це їх вигадка.
Можливо, і Я розумію кожну людину, ви звикли до послуг
банків. Адже просто, наприклад, взяти кредит у банку і
виплачувати його без «особливих зусиль». Просто і заробітну плату
отримати через банк і т.д. Але подивіться на сьогоднішню
обстановку, наприклад, в місті Донецьку чи Луганську, люди не
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можуть отримати пенсії, заробітні плати та погасити свій кредит.
Куди ж поділися банки? І чому приручили людей до послуг банків?
Банки - це ілюзорний проект, за допомогою якого жерці ведуть
контроль над усіма людьми. Також, і Я говорила про це, банки
створюють ілюзію розвитку держави. Створюють ілюзію, яка
роздмухує співвідношення товарів до папірців, званими грошима.
Золотий запас, нібито знаходиться під контролем НБУ, це вигадка, на Україні на сьогоднішній момент взагалі немає золотого
запасу, та в принципі ніколи і не було. Усі власники банків - це
контрактники, іншими словами, з ними підписали контракт на
ілюзорне володіння певною мережею банків. Наприклад, пан
Коломойський насправді не є власником Приват банку, він лише
пішак у руках жерців, і йому виплачується олігархічна зарплата
відповідно з його роботою. Ви повинні зрозуміти: всі олігархи
куплені західними рабовласниками. І ось через продажність
«владумаючих» в нашій країні під назвою Україна немає ніякого
розвитку і розширення, а всі люди опиняються за фактом рабами. Я
- Зеранта приберу всі банки з нашої країни, і ви зможете угледіти
абсурдність їхнього існування. Всі кошти, напрацьовані людьми
України в нашій новій Державі, залишатимуться в країні, і всього
лише за один рік наша Держава зможе створити процвітання в
кожному місті, селищі та селі. І це - незаперечний факт. Ви не
уявляєте, які кошти йшли до Європи і осідали в конкретних руках.
Я скажу: з того моменту як всі кошти залишатимуться в нашій
країні, Україні вистачить і півроку, щоб перекласти старі дороги на
нові і очистити воду річок і озер. Україна - це Наша країна, а не
продажних олігархів і президентів. Ми візьмемо управління нашою
країною в свої руки і покажемо усьому світу, як можна щасливо
жити, маючи під рукою все необхідне. Я розумію, у вас можуть
виникнути багато питань у зв'язку з новою інформацією,
наприклад, нової Держави, але Я попрошу кожну людину скинути
усі обмеження, пов'язані з нав'язаною вам ілюзією світоустрою. Як
тільки ви зможете відкинути від себе всі нав'язані багаторічні устої,
вимоги і свій «борг» перед містом, державою і світом, в одну мить
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ви зможете прийняти Мою нову Державу. Ви повинні зрозуміти:
багатьма століттями жерці стирали у вас інформацію про Бога,
інформацію про спорідненість з Зерантою, і нав'язували вам
принципово ілюзорне уявлення про світ і взаємовідносини з ним.
Програма жерців, і Я вже казала про це, відтинала від кожної
людини Землі цілісність і вводила все людство до стану системи,
яка містила багато пунктів. Я висвітлю лише декілька, і ви зможете
угледіти застійну буденність:
Людина обов'язково повинна була молитися і просити, далі
зневірившись, людина розуміла свою обмеженість і упокорювалася
з обраним поданням про своє життя і про себе.
Життя кожної людини вивели в пряму лінію, на якій
позначили «важливі» пункти. Вони вам дуже знайомі: дитячий
садок, потім обов'язково школа, що дає сумнівні одномірні знання.
Чому сумнівні? Тому що ви звикаєте до того, що 1 +1 = 2, і мислити
по-іншому після школи ви не в змозі. Цілісна математика має в
своїй основі множинні варіації складових, а отже і відповіді при
додаванні, при множенні і діленні, відповідно: сума, зведення і
приватне завжди будуть різними. Це, що стосується математики.
Інші досліджувані предмети також несуть одномірні знання,
наприклад, біологія: діти в школі звикають до розуміння того, що
кожна рослина має: товкач, тичинку і т. д., але вчитель не дає
усвідомленого розуміння цілісності рослини, пов'язаного з усім
рослинним світом, зав'язаного з нашою планетою, з Сонячною
системою і всією Галактикою. А в цьому укладена істина і
розширення. Фізика викладається в дуже примітивному вигляді, всі
фізичні явища і дії розкриваються в одновимірній площині,
наприклад, сила тяжіння приписується тільки Землі, але зовсім не
враховуються планети Сонячної Системи, зовсім не враховується
змінна складова тяжіння, адже ця одиниця при додаванні
множинних варіацій багатовимірних складових цілісної сили
тяжіння має різний знаменник, і як наслідок, сила тяжіння
змінюється. Зміна сили тяжіння призводить до різних результатів,
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наприклад, замість тяжіння сила може штовхати в цій похідній,
предмет відривається від поверхні Землі і т. д. І так в кожному
предметі шкільної освіти Я зафіксувала відхід від істини. Це
звичайно окрема тема, але ви можете переконатися в
одновимірності мислення, нав'язуваних системою.
Після школи система виставляє на прямій дорозі ще пункт:
університет або інститут. Якщо людина не бажає підніматися на цю
гору, то для неї системою встановлюються інші пункти: училища
або технікуми. Система не терпить вільних людей, тому практично
кожна людина проходить виділені на прямій пункти. А далі, пряма
виводить на робочі місця, в яких усаджують кожну людину.
Я противник цієї системи і бажаю, щоб кожна людина мала
Необумовлену свободу. Ви, люди, маєте право на своє життя, на
свої думки та дії, на створення в своїх Просторах що Творять
Проектів, схвалених Мною - Зерантою і Богом. У кожної людини
має бути своє право на власний вибір в тих чи інших діях. І цю
свободу Я Створю в Нашій новій вільній Державі.
Ви повинні зрозуміти, зараз Я описую м'який перехід до
описаних Мною 3-х Просторів, освітлених Мною в 12-й книзі. Це
тільки початок дій до прояву необумовленої свободи. І на цьому
етапі Бог вибудовує початковий Простір, в якому вже вводяться
численні зміни і перестановки. Вся олігархія буде змушена віддати
чужу енергію, тому всі їхні банківські рахунки згорять, як пух у
вогні. Все награбоване перейде до місцевої ради міста, селища або
села і працюватиме не на одну людину, а на всіх людей, на місто,
на селище, або село, дивлячись в якому місці знаходиться
награбоване. Ви не зможете зараз уявити, яка свобода проявиться в
вас вже при початкових змінах і перестановках. Всі люди,
наприклад, міста чи селища або села зможуть знайти для себе
заняття, це буде пов'язано з тим, що в місцевій раді: міста, селища і
села, буде створена ложа, в якій зможуть висловити свою думку
звичайні мешканці. І коли всі думки людей зіллються в одне, в
місцевій раді буде прийнято рішення по певному питанню. Тому,
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по суті, ви, люди, самі зможете створювати певні закони в своєму
місці. Але закони у своїй суті не будуть аж надто остаточними і в
будь-який момент при необхідності можуть бути вами переглянуті.
Будь-які спори і непорозуміння, які виникають між людьми,
вирішуватимуться на місці самими людьми, але якщо проблема
виявиться нерозв'язною, тоді виникла ситуація буде розглянута в
місцевій раді.
Може виникнути питання: яка в нашій новій Державі буде
валюта, але Я гадаю, що нехай залишиться гривня, її надрукували в
такій кількості, що співвідношення гривні з товаром давно вже
порушено. У цьому зв'язку нам немає сенсу витрачатися на
виробництво нових папірців, іменованих грошима. Інфляцію, яка на
цей момент штучно утворилася, ми переналаштувати на наш
розсуд. Поняття «інфляція» не існує, це всього лише обман і ілюзія,
створена банківською структурою, що спирається на споживання
Земних ресурсів. А в нашій новій Державі банків не буде, також не
буде і поглинання Земних ресурсів.
Отакої... як же так? А як же ми будемо, наприклад,
обігріватися? - Спитають багато українців. Хлопці й дівчата, вас
ввели у ілюзію, яка зашорила вас і ввела в розуміння того, що
тільки за допомогою Земних ресурсів людство досягло таких
«висот». Мені, коли Я бачу продажних або недалеких політиків, які
доводять: скільки необхідно розподілити газу на той чи інший
регіон, стає смішно. Вже давно проведені ново технологічні
розробки відхідної промисловості, в якій, наприклад, переробляючи
побутове сміття, що накопичилось в неймовірно великих
кількостях у нас на звалищах, можна отримати будь-який вид
палива і навіть газ. І що нам заважає облаштувати свої будинки
ново технологічними пристроями? Нестача грошових коштів? Ну
чому ж ви так гадаєте? В місцеві ради надходитимуть ваші 10% від
загального прибутку. Ви, люди міста, селища, або села в місцевій
раді будете мати право прийняти будь-яке рішення. Так чому ж не
прийняти постанову, в якій із загального фонду міста, селища, або
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села буде виділений відсоток на встановлення в багатоповерхові
будинки, садки, школи, лікарні високотехнологічних котлів? Хто,
скажіть Мені, нам може завадити прийняти розумне рішення? Ви
повинні відчути: ви, люди, - вільні, і маєте своє право на ті чи інші
рішення. Але це тільки початок, далі кожна людина відкриє цілісну
енергію Маркфіса, для якої ця задача взагалі не представляє ніякої
праці.
Може виникнути питання про президентство... Чи потрібен
нам президент в нашій новій Державі під назвою Україна? Взагалі
весь сенс президентства зводився ось до яких цілей: Я у попередніх
книгах описувала через Сергія про вихід кожної людини з Райя,
описувала і про те, що сталося з усіма вами, також описувала про
нашу державу під назвою Крайст, в якій не було ні президента, ні
парламенту, ні чиновників. Але на той момент люди були готові до
прояву в собі необумовленої свободи. Після деякого тимчасового
інтервалу Наша держава перестала зберігати гармонію і Моє
Світло, тому дні були полічені, Я раніше описувала цю
інформацію. А далі проявилися безліч держав з обмеженою
свободою для кожної людини, і в цих державах жили, що втратили
себе і Бога люди. Люди, що проживають в численних державах
взагалі ні до чого не прагнули і не бажали себе знати, звичайно ж з
цієї причини Бог угледів необхідність присутності президента і
парламенту. Комусь же треба було брати керівництво в свої руки, і
причина цього - ваша байдужість до себе, до своєї землі і до всієї
Землі в цілому. Але зараз Я бажаю задати вам питання: ви готові
прийняти на себе відповідальність, цілісні енергії і свободу
самовираження? Якщо так, то в нашій новій Державі немає більше
сенсу в президентстві. Ну, а якщо ви не готові до таких змін, тоді...
Далі Я висвітлю деякі деталі для готових до самостійного
життя людей. Бажаю все ж таки виділити похідну сумісність нашої
нової Держави під назвою Україна. Але перед цією інформацією
хочу запитати вас: так все ж, хто стоятиме на чолі нашої Держави?
Я хотіла б, тому що так було завжди, щоб на чолі знаходився
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Єдиний Бог, а висвітлювати нашу спільну Держава буду Я Зеранта. А далі промінчики Мого Світла розійдуться на весь світ,
на кожну людину і на кожну державу, яка так само як і Наша,
захоче свого вільного прояву. І тільки в такому Живильному Ритмі
людство проявить свою Необумовлену свободу.
Похідна сумісність кожної людини в нашій Державі буде
сумісна з енергіями Єдиного Бога, і Я - Зеранта буду висвітлювати
своїм Світлом кожну людину, яка зможе відчувати Мене і Єдиного
Бога. У цій надновій енергії кожна людина зможе знайти своє
пристанище, свій шлях і свою справу, яка буде не обумовлена ані
владою, ані чиновниками. Чиновницький апарат завжди шукав
можливості підпорядкувати кожну людину певним правилам і
ввести в конкретні рамки. Але для себе улюбленого, кожен
чиновник стирав визначені рамки і правила і жив за рахунок інших
людей на широку ногу. З цієї причини дуже великий відсоток
людей України був затиснутий з усіх боків лещатами обмежень.
Дивно Мені розуміти наступне: люди України працюють,
припустимо, на підприємствах, заводах, фірмах, хтось займається
підприємницькою діяльністю і т. д. Але чиновники, очолювані
президентом, приймають безліч законів, які не допомагають людям
в їх діяльності, а навпаки, посилюють і посилюють вимоги до
працюючої людини, обкрадаючи безліч українців. Іншими словами,
вам, кожному з вас пред'являють свої претензії люди, які повинні
вас відчувати, і розуміючи, підсумовувати всі Простори, а далі
виводити похідну розширення. Їх же дії навпаки, зводяться тільки
до претензій: «Виявляється люди України ще мають якийсь Простір
для свободи!" Але на їх думку, такого Простору бути не повинно,
тому, що кожен українець повинен бути підпорядкований тільки їм.
І вони все можливе роблять для того, щоб кожен українець був
тільки їх іграшкою. Але ні, вже Я не дозволю цьому свавіллю
існувати на Моїй Землі і в Моїй Державі. Багато людей може ще не
розуміють цілісні Космічні енергії, може не розуміють похідну
нового світу і нової Держави, але все, що Я обумовлюю, вже
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набуває чинності відтворюючого моменту. І ось, хто буде не
готовий прийняти Бога в себе, отже і всі Його задуми, виявиться в
двоякому становищі. З одного боку для такої людини відчуття
Землі буде в колишній прямолінійності, але з іншого, відтворюване
Богом матиме багатовимірний характер, тому одновимірна людина
зовсім виявиться не пристосованою до нового прояву
відтворюючого моменту. Отже, повністю випаде з усього
світоустрою.
Відтворюючий момент зажадає від людей усвідомленого
розуміння 2-х нерозлучних Духів. Відчуваючи і розуміючи Їх,
людина зможе знайти свій орієнтир. Якщо сказати простіше, то на
прикладі це виглядатиме так: уявімо чоловіка, охочого жити в новій
Державі. Чоловік повністю впевнений в тому, що саме
перебудування нової Держави, пророблене Зерантою, увійде в
життя кожного українця. Також він розуміє: для того щоб вижити в
новій Державі необхідно возз'єднати в собі 2-а нерозлучних Духа.
Він утримує цю думку в собі і розширює свій Простір і свій
кругозір. Далі він починає розуміти: всі люди, що живуть в новій
Державі пов'язані Священним Зв'язком і Єдиним Богом і висвітлені
Світлом Зеранти, отже, він може відчувати собою і своїм тілом всіх
людей України. Відчуваючи всіх людей України, він може знати,
який саме товар необхідний тим чи іншим людям, які проживають в
новій Державі. Виходячи зі своїх почуттів (похідна духовного
Духа) він виразно розуміє, якою роботою зайняти себе (прояв
фізичного Духа), вироблена ним робота в своїй основі буде
суміщати 2-а нерозлучних Духи, тому продукт, отриманий ним,
буде затребуваний, отже чоловік буде в прибутку, а не в збитку.
Відтворюючи в собі похідну 2-х нерозлучних Духів,
відчуваючи Мене - Зеранту, відчуваючи нехай хоча б людей нової
Держави через Єдиного Бога ви, кожен з вас, зможете бути
затребувані завжди і скрізь, і бути не в збитку, а завжди в прибутку.
Ось тепер ви зможете зрозуміти: банки створюють ілюзію
затребуваності людини, ілюзію 2-х нерозлучних Духів, ілюзію
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достатку. Приберіть всі банки в усіх країнах - гірше не стане, тільки
краще. От якщо розуміти похідну 2-х нерозлучних Духів, похідну
Єдиного Бога, відчувати Мене - Зеранту і відчувати Моє світло, то
кожна людина зможе знайти себе і в собі сили живо жити в новій
Державі.
Але... а якщо чіплятися за старе, чіплятися тільки за один з 2-х
Духів, чіплятися за прояв ілюзії, наприклад, банківської структури,
чіплятися за чиновників і президента, чіплятися за одномірне
мислення, то вам не вижити в новому світі і в новій Державі . І це
істина! Взагалі Мені б дуже хотілося звільнити кожну людини від
потреби в грошових купюрах. Я звичайно розумію кожну людину,
адже з самого дитинства вам система нав'язувала ілюзію грошових
купюр, і ви запрограмували себе на підкинутого посередника. Але
посередник цей позбавлений найголовнішого: життя. А життя ж
повинно бути в кожному виробленому товарі, наприклад, в тому ж
автомобілі. Багато людей напевно помічали в своїх авто прояв
автомобільного життя. І це не ілюзія, а прояв автомобільної душі.
Наявність душі присутнє практично в кожному товарі, але в
грошових купюрах душа відсутня. Гроші мертві в своїй основі і
приносять людині тільки шкоду. Я розумію наступне: гроші
впровадили в наші життя, і ми дуже тривалий проміжок
тимчасового інтервалу користувалися і користуємося цим
впровадженням. Я не маю на увазі, що сьогодні людина повинна
відкинути від себе грошові купюри і життя своє вибудувати на
обміні товарами. Ні, так швидко позбутися цієї ілюзії не вийде, але
ось докласти інерцію в цьому напрямку, хоча б у думках, може
кожна людина. Взагалі обмін товарами має на увазі під собою деякі
моменти. І багатьом людям, звиклим жити за рахунок інших людей,
які звикли займатися тільки паперовою роботою, або
перепродавати якусь продукцію і т. д., такий вид розрахунку не
надто припаде до душі. Це буде пов'язано з небажанням виробляти
своїми руками продукцію. Але... завжди, коли людина знаходила
усвідомленість в собі, то займалася рукоділлям, рукотворчість, від
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якої на світ проявлялись незвичайні творіння. Люди забувши, як це
бути Творцем своєї роботи, пристрастилися до ілюзорної роботи і
ілюзорним грошам, тому людина не може випробувати задоволення
від своєї роботи, вам навіть гроші не допомагають задовольнятися.
І під вінець своїх життів ви завжди ставите питання: а для чого я
жив? Мені хочеться відповісти: тільки для ілюзії, тому життя
пройшло крізь.
Я гадаю, ви починаєте розуміти розширюючий Простір нової
Держави під назвою Україна. І Наша нова Держава вже
проявляється. З Донецької та Луганської республік почалвся прояв
нової Держави, і ви - свідки цьому. Також ви могли помітити: у цих
містах вся ілюзорна система, всі ієрархічні чиновницькі сходи
зруйновані. Олігархи втекли туди, де система ще діє. Але це тільки початок, далі у всій Україні відбудеться те, що відбувається
в Донецькій і Луганській областях. Але у вас є вибір, який
проявиться по вашому розсуду. Чому по-вашому? Тому, що тільки
ви несете відповідальність, яким чином ви пройдете перебудування
і переорганізацію до нової Державі. Якщо зараз більшість українців
осмислять перехід, осмислять свою цілісність, то переорганізація
пройде м'яко. Але якщо ви спробуєте зберегти себе і свою
безрозсудність, то у всіх регіонах України пройдуть військові дії, і
як ви розумієте, не всі виживуть. У Донецькій і Луганській
областях військові дії проходять в літній період, але в ваших
областях війна може пройти взимку, тому передбачаю численні
самогубства людей. Але в тому, що станеться, винуватцями
опинитеся тільки ви. Бог увійшов у свої права на всій планеті
Земля, і зараз ніхто не зможе викрутитися чи залишитися на
колишньому місці. Ваше становище Бог зараз перегляне, і якщо
виявиться, що ви зберігаєте себе в ім'я ілюзії, то Бог прибере вас із
Землі. Але народившись, ваше життя триватимете максимум всього
до 40-ка років. Тоді як поруч з вами люди зможуть життя свої
подовжувати до 650-ти років. Тому багато жінок будуть задаватися
питанням: чи потрібно народжувати людей, які проживуть тільки
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40-к років? Але Я завжди буду поруч з вами, і підкажу кожній жінці
в її виборі. Я допоможу і вам, які не бажають свого розширення,
небажаючим жити в новому світі і в новій Державі. Ви проявитесь
на планеті Земля, але от тільки ви повинні пам'ятати і розуміти,
чому саме з вами станеться те, чого ви самі забажали. Але вихід у
вічне і розширююче життя Я не буду закривати, тому ви, кожен з
вас зможете пропрацювати те, що не опрацюєте зараз. Тільки як?
Але вихід буде завжди у вас.
Та проявиться новий світ і нова Держава Тут і Зараз!
Та проявляться всі побажання і бажання усвідомлених людей!
Та увійдуть цілісні Космічні енергії в кожного з вас!
Та освітить Моє Світло Наше нове СпівСтворення!
І пам'ятайте завжди: Я - Зеранта Люблю кожну людину не
тільки планети Земля. Мені всі є дорогими, і для Мене немає ні
перших, ні останніх, ні гарних, ні поганих, бо в цілісному прояві
людини закладена індивідуальність, яка проявляє свій Простір.
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Налаштування на
загальне розумiння i
радiсна звiстка
Я гадаю і впевнена в тому, що після глави: нова Держава у
вільній Україні багато людей звільнилися від мороку безвиході. У
цьому зв'язку Я переконана: більшість людей України вже готова
до прийняття нової Держави. А далі попрошу вас
переналаштуватися на нові енергії нового світу і бути помічниками
Богу. Можливо, вам не дуже зрозумілі події, що розвиваються в
Донецькій і Луганській республіках. Багато людей не можуть
зрозуміти, яким чином армія Донецької і Луганської народних
республік здобуває перемогу за перемогою. Тому Я поясню
наступне: для Бога, за великим рахунком, все одно, хто виведе
Україну у вільний прояв, здійснюваний людьми. Але на
сьогоднішній момент сили АТО, а саме: люди, які воюють не
зрозуміло за що, зовсім не усвідомлюють загальні процеси. Але на
противагу повного нерозуміння людей з української армії, люди 2-х
народних республік відчувають і розуміють плани Бога, з цієї
причини Я - Зеранта і Бог висвітлили і благословили всіх людей,
причетних до здійснення Нами задуманого. Ось і виходить: Я Зеранта і Бог висвітлюємо сили 2-х народних республік, і скажу
всім, щоб ви розуміли: перед армією Бога ніхто не зможе встояти, і
якщо хтось із людей вважатиме інакше, то рука Бога прибере вас із
Землі. Навіть якщо ви все ще не бажаєте вийти зі стану, при якому
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не можете визначитися до якого берегу причалити, вас спіткає така
ж доля. На сьогоднішній момент, і Я цю інформацію вже
озвучувала, у вас вже не вийде зачаїтися в очікуванні: «доки
небезпека не мине», немає, вже немає, тепер ви повинні вибрати:
йти в одному ритмі з Богом або не заважати Йому. І якщо ви
виберете не заважати, то скажіть Мені: яка від вас тоді буде
користь новій Державі? Рівним рахунком - ніяка, ви собі не
потрібні, а отже, і Богу ви також не потрібні. Мені взагалі
незрозумілим є той факт, що більшість людей України зайняли таку
позицію, при якій «нишком» намагаються займатися тільки своїми
проблемами. А те, що відбувається в нашій країні, їх не дуже
хвилює, чекають «доки все затихне». Та не вщухне, люди, вже ні, і
Я констатую наступне: всіх небажаючих осмисленості, пасивних,
що чекають спокою, які не визначилися в загальному русі, «що
зберігають» себе і своїх дітей, що чекають повернення у «мирний
час», в застій олігархії та масових зрад, людей, Бог прибере з Землі,
вам вже не вижити в новому світі і в новій Державі. І це факт! Сили
2-х народних республік, освітлені Мною - Зерантою і Богом не
зупиняться на закріпленні своїх областей, немає сенсу в цьому,
сила ця рушить далі - до вас, у ваші міста, села та селища. Ваші
міста, так само, як зараз наші, будуть бомбити, тому виживуть
тільки ті люди, які затребують усвідомленість і всезагальний Ритм
Бога. І це істина!
Я ні в якому разі не намагаюся когось залякати, зовсім ні,
Мені це не потрібно, адже Я вас Люблю, Я намагаюся врятувати
вас, бо часу у вас для осмислення залишається все менше і менше.
Адже Бог розставляє все на круги своя. Зараз в цей момент
ведуться бойові дії в місті Маріуполі, і багато людей ніяк не
можуть зрозуміти: чому Маріуполь займають сили ДНР? Я поясню:
Маріуполь перекладається так: Маріїні поля. Я зараз маю на увазі
Божу Матір - Марію - це її поля, які розміщені в місті Маріуполі і
біля нього. Ці поля несуть енергію повернення в Райя тих людей,
які запечатали себе в космічному будинку. Люди з космічного
~38~

будинку, в цих місцях - ваші гектари. З Моєї допомогою і за
допомогою Бога армія ДНР звільнить Маріїні поля для вас. Також
Я хочу прояснити наступне: місто Луганськ перекладається так:
Мої луки, в яких закладена енергія Просторів для гектарів. В
Луганську закладена енергія Мого гектара, в цьому зв'язку сили
ЛНР звільнять місто Луганськ для здійснення Моєї мрії, адже вони
Мене чують. Взагалі, для здійснення Моєї мрії, має звільнитися від
ворогів, що заважають планам Бога, вся Україна. Я розмістила
багатовимірну енергію Єдиного цілого по всіх містах України, в
цьому зв'язку Україна має бути цілісною, а не розірваною на
шматочки. Хоча, деякі люди наївно гадають, що Україна буде
існувати окремими регіонами. Також наївно гадають, що Бог їх не
відвідає, і все залишиться в колишньому загниваючому стані. Я ще
раз повторю: країна під назвою Україна Мені - Зеранті і Богові
потрібна цілісною, тому Я об'єднаю усі регіони України.
Об'єднання та звільнення України відбудеться в найближчому
році, тому Я виводжу багатовимірно - математичну похідну
поверхні Землі. Якщо сказати простіше, Я переналаштовую
ґрунтові шари землі на спільну з людиною роботу. І зараз ця робота
дуже важлива і проробляється своєчасно, тому що на сьогоднішній
момент третя світова війна практично зупинена, і це - радісна
звістка. Я б нізащо не дозволила б катувати снарядами розумну
землю, бо в землі, підготовлену до співпраці з людиною,
проявляться нерви і судини, а також велика кількість капілярів. І Я
сподіваюся, через півтора роки численні ґрунти землі увійдуть до
розумного стану, як було спочатку. Я дуже рада, що знайшлися
люди, які змогли взяти на себе усвідомленість і врівноважити
енергії ядерної війни. Скажу так: якби не Володимир Путін, Сергій
Лавров, Сергій Шойгу, то Я б не змогла зупинити третю світову
війну, і множинні удари ядерної зброї покрили б 85% поверхні
Землі. Я звичайно не підтримую Володимира Путіна в анексії
Криму, але із проведеною роботою по врегулюванню,
врівноважуванню і продовженню мирних зобов'язань у всьому світі
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Тут і Зараз згодна. З приводу Криму Я впевнена, ми зможемо
домовитися з В. Путіним, і він поверне Крим Україні у свій час.
Мені б хотілося ще багато розповісти про цих людей, адже саме з їх
допомогою я провела рятувальні роботи, які увели Землю і людство
від третьої світової війни. Скажу, що вони врятували себе, і я
виведу їх в життя вічне. Ще скажу, що в одному з втілень Сергій
Лавров був Закфаром, Я в 11-й книзі розповідала історію про цю
людину, і зараз він розкаюється в скоєному ним у той момент.
Взагалі Мені б дуже хотілося пояснити ще раз всім людям
Землі: усвідомленість в цей момент дуже і дуже важлива, без
усвідомленості ви не зможете вижити в новому світі. Багато людей,
що бажають вийти з ілюзії, «наступають на граблі» і отримують
великі шишки. «Граблі» попадаються тільки тому, що більшість
людей осмисленість вбачають через призму свого розуміння і
сприйняття, але Я вже багато разів пояснювала вам: налаштуйтеся
на свою Планету, далі прокрутіть Її в своєму животі, відчуйте свого
Аватара і з'єднайте свої паралельні життя з інших Планет нашого,
що Творить Простору. Далі налаштуйтеся на зачинателя вашої
гілки роду, і тоді ви зможете відчути Мене - Зеранту. Відчуваючи
Мене, ви завжди зможете перебувати в усвідомленості. І далі не
потрібно питати, як на все перераховане налаштовуватися, тому що
Я багато разів пояснювала вам про почуття і відчуттях, які у вас
повинні з'явитися. Тільки в почуттях і відчуттях закладений Дух
сумісності, Дух об'єднання та багатовимірності. Тому вчіться
відчувати і чути, а не наполягати на своїх пошуках. Чого ви
шукаєте? Бога? Так Бог перебуває скрізь і ніде. Він є, і Його немає.
Так само як і ви є і повинні бути присутніми всюди, в той же
момент вас може і не бути. А ви все намагаєтеся позбутися ілюзії,
копаючись в своїх міркуваннях. Міркуючи від себе, ви ніколи ні до
чого не зможете прийти, лише до нових форм самості і розпусти.
Міркуючи про почуття і відчуттях вже сильно конкретно, ви так
само не зможете відчути багатовимірність енергій. Я завжди
дивуюся людському егоїзму! Чому ви вирішили передану енергію
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інформації ввести тільки у свій світогляд? А далі міркувати за
допомогою розуму про найтонші моменти багатовимірної основи?
Ну ні, це зовсім не припустимо, і Я про це говорила. Приберіть
розум і почніть відчувати і чути, міркувати - не потрібно. Я виявила
цю вузькість мислення практично у всього людства. Ви, і Я вже
говорила про це, при додаванні, наприклад, 1 з 1 завжди отримуєте
2, але чому ви цю дію зовсім не розглядаєте у всьому
багатовимірному прояві, адже одна з відповідей може бути - 4-ри.
Чому? Багатовимірна основа завжди має на увазі безліч варіацій
сумісності числа, наприклад, беремо одне зерно, додаємо до нього
грунт землі і на виході ми отримаємо, вже повірте, не одне і не два
зерна. Ось таке одномірне розуміння проявляється у вас в
сприйнятті багатовимірної інформації. Я звичайно розумію: ви вже
сильно пристрастилися до одновимірного мислення, а про
багатовимірні почуття давно забули. Але ж необхідно
переналаштовуватися? Пам'ятаєте фільм Аватар? У фільмі дуже
правильно показали один момент: «Не можна наповнити чашу, яка
вже повна». Ви повинні все одномірне забути, відключити розум і
нічого не знати. Я - Зеранта особисто нічого не знаю, але Бог знає
все, і Я через почуття, так само як і Бог, знаю все. Я гадаю вам
зрозуміло, в якому напрямку працювати.
Також Мені хотілося б звернути вашу увагу на численний
склад земних ґрунтів. Як ви вже знаєте, множинні шари ґрунтів
почнуть оживати і в дуже короткий термін придбають свої душі.
Тепер ви повинні зрозуміти наступне: ґрунтові шари захочуть від
вас осмисленого співробітництва і не потерплять хамського
ставлення до себе. Ґрунтові шари є приймачем і провідником
численних цілісних Космічних енергій. Космічні цілісні енергії
заповнять Собою кожен атом ґрунтових шарів і наділять Землю
небувалою осмисленою силою. З цієї причини сільськогосподарські
підприємства повинні переглянути своє ставлення до ґрунтового
профілю, а також і всі люди, пов'язані з такими видами робіт.
Наприклад: копати, орати ґрунтові шари, змішуючи їх, ~41~

категорично неприпустимі дії. Всі ґрунтові фази повинні
знаходитися на своєму місці, тільки тоді вони гармонійно зможуть
виконувати свої функції. Якщо людина бездумно і неосмислено
буде прикладати свої сили до вже відновлених ґрунтів, то вони
можуть затягти «як трясовина» людину углиб, приблизно на метрів
10-ть, і повірте Мені, вибратися вам не вдасться. Тому необхідно
завжди чути і відчувати прояв загальних просторів. Шари землі - це
окрема тема, яка буде розглянута Нами в наступних книгах. А доки
давайте займемося переналаштовуванням на усвідомлене розуміння
загальних процесів.
Ще нещодавно Мені доводилося проводити велику роботу у
визначенні,
коригуванні
та
переналаштовуванні
деяких
особистостей в умовах енергій нового світу і нової Держави. Але
зараз Я виявила і позначила людей, які займуть свої місця в
місцевих радах: міст, селищ і сіл. Скажу при цьому, що люди вже
сильно пристрастилися до структур і підструктур егоїстичного
державного ладу. Але вже все змінюється і переналаштовується.
Обрані Мною люди вже незабаром очолять звільнені міста, селища
і села. Однак люди, що проживають в цих місцях, ще не зовсім
готові повністю взяти на себе відповідальність. Як виявляється, на
цей момент практично 80% всього населення України прилипли до
своїх робочих місць, до своїх вузьких переконань, до своїх родин,
до неусвідомленого бажання, щоб ними керували і ввергали у
рабство. Я все гадала, розмірковувала і ось до якого висновку
дійшла: підвести в короткий термін 80% людей до перебудови, до
переосмислення, до прийняття багатовимірної основи, закладену в
новій Державі, впевнена, що не вийде. Я - Зеранта і Бог не будемо
чекати непрокинувшихся 80% українців, і змушені вивести цих
людей з життя. Але у кожного з них завжди буде можливість
повернутися на Землю і нарешті розширити себе в багатовимірну
основу. Далі Я попрошу всіх людей проявити розуміння Мене і не
протистояти Моїм рішенням, в іншому випадку ви будете заважати
Мені і Богу. Ще нагадаю всім: про цей момент говорилося не одне
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сторіччя, всі були оповіщені, і Я попереджала кожну людини перед
її втіленням на Землі, що в цей момент кожна людина Землі буде
сама вершити своє майбутнє. І ви вирішили піти, а саме 80%, що
живуть на Україні людей, про яких йде мова. Це - тільки ваш вибір,
і Я - Зеранта його схвалюю. Тому ви покинете Землю в дуже
короткий термін, бо вже через три роки Я готую проект по
заселенню усіма людьми України гектарів землі. І не бійтеся
нічого, бо Я, так чи інакше, завжди буду поруч з вами, буду чекати
вашого рішення про повернення на Землю. Інші 20% людей
України продовжать свої життя. Ви можете запитати Мене: а що ж
робити, адже спорожніють багато міст, сіл і селищ? Я відповім:
жити, тепер вже жити від всієї своєї душі і від усього свого серця.
Ми разом звільнимо Україну і внесемо нове розуміння вільного
життя, яке розійдеться по всій планеті Земля. І наш приклад
наслідуватимуть усі країни світу. Адже вже зараз у Європі люди
почали усвідомлювати: вся система вибудувана таким способом,
що для прояву людських бажань зовсім не залишається місця.
Люди Європи почали розуміти події останніх 6-ти місяців і їм
зовсім не до душі та політика, яка несе ворожнечу і розтління.
Передбачаю, люди Європи повстануть проти того режиму, який
вбиває людей. І Мені дуже радісно від того, що люди Європи
починають Мене чути, адже це - їх шанс на порятунок. Вангелія
бачила, як вся Європа замерзне і вимре, але зараз Я бачу зміни:
Європа вціліє, нехай не всі люди, але багато хто зможе врятуватися
і переналаштуватися на нові енергії нового світу і нової Держави Нашої Держави.
Ми покажемо приклад вільного життя, і люди Європи
захочуть приєднатися до нашої держави, бо Наш рівень життя
зросте багаторазово. Я вже бачу і підтверджую, що 2-і народні
республіки звільнять всю Україну від олігархів і політичних
структур і підструктур. Я бачу, як у всіх містах, селах і селищах
утворюються місцеві ради, які беруть управління в свої руки, і
люди, що очолюють їх, від усього свого серця бажають тільки
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одного: живого життя. І це все не за горами, а вже показуються
перші паростки нового світу і нової Держави. Тому закликаю вас:
киньте всі прив'язки до старого і починайте чути Мене, адже тільки
Я - Зеранта зможу вивести вас в нове живе життя. Адже тільки Я Зеранта вас відчуваю і знаю істинних вас, більш ніхто з усього
людства істинних вас не знає. Адже тільки Я - Зеранта на цей
момент всіх вас Люблю. Адже тільки Я - Зеранта чую голос і Ритм
ТВОРЦЯ і перерозподіляю цей Ритм по всій планеті Земля.
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Взаємозв’язок людства
з принцесою Укок
Все у світі має багатовимірний взаємозв'язок. Людство наївно
ділить Землю на дрібні шматочки, але цілісне наповнення Землі
розділити неможливо. Це одна з причин, яка розділила людство на
шари і підшари рангів і посад. Люди на цей час не розуміють
взаємозв'язок всезагальних Просторів, які наповнюють і
заповнюють Землю. Також людство не може відчути Єднання
цілісних Просторів. А це, повірте Мені, - надбання
багатовимірності і багатосвітості. Не розуміння і не відчуття
загального Єднання призвело людство Землі до розпусти мислення,
яке носить загарбницький характер. Люди звикли думку свою
спрямовувати до русла розпусти і споживацтва. Але людство зовсім
не може зрозуміти, що навіть для таких низьких за частотою дій, їм
необхідна енергія. Раніше Я - Зеранта пояснювала наступне: у
всього людства Землі взагалі немає енергії для здійснення хоч
якихось задумок і дій. Я також обумовлювала, що ви, кожен з вас
життя свої вишиковуєте тільки за рахунок Моїй енергії.
У 1993 році на Алтаї археологи розкопали поховання мумії
принцеси Укок. Археологи відразу зрозуміли, що вони мають
справу з непростою людиною, але почути і відчути Мене - Зеранту,
археологи не змогли. З цієї причини на Алтайській землі почалися
землетруси і зсуви. Народ Алтаю в мить усвідомив, з чим пов'язані
стихійні лиха, і намагався це пояснити людям та уряду Росії. Вони
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говорили так: принцесу Укок потрібно відчувати і поважати. Але
настільки тонко чути і відчувати принцесу Укок люди Росії в той
момент були не в змозі. Принцесу перевозили з однієї країни в
іншу, виставляючи напоказ. Мешканці дев'яти країн світу
споглядали Мене, але панове: ви Мене запитали, чи бажаю Я такого
ставлення? Навіть у голову нікому не прийшло, що Я можу бути
проти цих неосвічених дій. А далі до 2012 року принцеса Укок
перебувала в Новосибірському Академмістечку, після цього її
перевезли до Горно-Алтайська, і тільки зараз вирішується питання
про те, щоб принцесу повернути в те місце, де її потурбували.
Вчені довгий час досліджували Моє тіло, але, що прикро, ці
дослідження проходили через призму їх одновимірного сприйняття.
Я весь цей час намагалася пояснити людям, що вивчають Моє тіло,
що людина багатовимірна, а вони вбачали тільки те, що можна було
«побачити» і помацати. Втомилася Я від них. Який толк у вивченні
Мого багатовимірного тіла, якщо не відчувати енергії загального
Простору? Весь «мега - прорив» у дослідженнях полягав в
порівнянні частин Мого тіла з тілами людей, що населяють Землю
Тут і Зараз. Навіть аналіз Мого ДНК не підвів їх до багатовимірних
висновків. Вчені приклеїлися у своїх спрямуваннях тільки до Моєї
оболонки, але відчути хоч на трохи багатовимірність енергій Мого
образу... це виявилося за межею їхнього розуміння. Але Я - Зеранта
також усвідомлюю: була необхідність у перебуванні принцеси Укок
на поверхні Землі. І мета полягала не у вивченні, а в доповненні
енергії Зеранти.
Досліджуючи тіло принцеси Укок, науковці виявили
відсутність внутрішніх органів, залишилася тільки оболонка. Довго
розмірковуючи над темою відсутніх органів, вони дійшли
висновку, що наповнення тіла були поховані в іншому місці. Але
навіщо органи віддавати землі в іншому місці, вчені не змогли
зрозуміти. І тільки зараз Я - Зеранта можу розкрити Мою
таємницю.
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Я раніше описувала про те, що деякі люди можуть думку свою
спрямовувати на сторіччя вперед. Я також говорила, що Я - Зеранта
без особливих зусиль спрямовую свою думку на мільярди років
вперед. Я запланувала під час Мого втілення в ролі принцеси Укок
наступні багатовимірні дії:
Органи були видалені з Мого тіла, і Я в той момент енергію
всіх органів розподілила на території України. Ця дія була
продумана Мною і відтворила багатовимірну основу почуттів і
відчуттів для всіх людей України, а також і для всього світу. Якщо
охарактеризувати значення Моїх органів для людей України, то
виглядає це так: кожна людина, що проживає на території України,
так чи інакше, живе тільки за рахунок енергії Моїх органів, хтось за
рахунок Моїй печінки, а хтось за рахунок Мого кишечнику, і так
далі. Похідна такого впливу надавала людям багатовимірність
виходу в вічний початок. Але люди чомусь вирішили приручити
Мою енергію і користуватися Нею тільки у своїх егоїстичних цілях.
Я іони неіснуючого часу пояснювала людям України: ви шкодите
Богу і собі, не можна використовувати Мою багатовимірну енергію
тільки для своєї вигоди. Але яким було моє здивування, коли деякі
особистості почали стягувати на себе 30% або 40% енергій Моїх
органів і використовувати таку силу для залучення багатьох людей
до рабства тільки своєї персони. Я не заперечую, якщо яка-небудь
людина прийме, скажімо, 100% енергії Моїх органів і буде
використовувати багатомірність для регулювання загальних
процесів в інтересах людей усього світу. Але Я категорично проти
того, що деякі особистості використовують Мою енергію в своїх і
тільки в своїх цілях. Такі дії зараз неприпустимі.
Далі у вас може виникнути ось яке питання: яким чином
енергія органів утримується на планеті Земля? Я продумала так:
енергія Моїх органів утримується за рахунок тіл кількох людей.
Одну людину я для вас висвітлю. В.М. Пінчук є носієм енергії
оболонки, яка утримує енергію всіх органів принцеси Укок. Також
В.М.Пінчук є носієм усіх семи релігій, наприклад, енергія
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християнства у нього знаходиться в районі голови, а мусульманство
займає область гінекології і т. д. Ви запитаєте: як може бути
пов'язана ділянка тіла у чоловіка з гінекологією? Це - дуже тонкий
момент, який висвічує наступне: у чоловіка, так само як і у жінки
на енергетичному рівні мають бути присутні всі органи. Я надала
Простір гінекології для Пінчука, і він до сьогоднішнього моменту
утримував його. Далі хочу пояснити наступне: будучи оболонкою
для органів принцеси Укок, будучи носієм семи релігій, пан Пінчук
використовував надану багатовимірність тільки у своїх цілях.
Маючи таку владу, пан Пінчук вивіз з України усі святині і передав
вкрадене до рук особистостей, які й близько підходити до енергій
святинь не повинні. Маючи таку владу, він спрямував потік енергій
доходу України в ті ж руки, і за свою роботу отримав на свої
рахунки пристойну суму в грошовому еквіваленті. Маючи таку
владу, він був вхожий до будь-якого суспільства і спільноти, будь
то мусульманство чи християнство і т. д. Але зараз, бачачи його
«роботу», Я прийняла рішення: вилучити енергію оболонки Мого
тіла, вилучити енергії всіх семи релігій і залишити його тільки
наодинці із самим собою. Далі Я хочу пояснити наступне: енергію
кожної вилученої релігії Я пропрацюю і розчиню. А всім людям
Землі Я поясню, що Я - Зеранта є матір'ю вашого Бога. Ви
розумієте, про що Я говорю: Я, Зеранта - мати вашого Бога. Я є
матір'ю Ісуса. Я є матір'ю Мухаммеда. Я є матір'ю Аллаха (я не
обмовилася) тощо. д. У цьому зв'язку ви повинні розуміти: всі течії
і релігії великим струмком сходяться тільки до Мене. Завжди в усі
часові інтервали сім Богів, для того щоб справити навіть малу дію,
зверталися до Мене. А далі Я додам: сім Богів не завжди Мене
чули, з цієї причини відтворили дисбаланс, який Я зараз вирівнюю.
І в цей момент безчасся Я повинна пояснити всьому людству: якщо
ви, з якоїсь причини не бажаєте залишити своїх Богів у спокої, то
до вас прийду Я, тримаючи у руці меч. Я взагалі обурена вашими
діями, які носять енергію «липучки». Ви так звикли прилипати до
чужого, що Я просто диву даюся. Як тільки Я попросила Ісуса
спуститися з усіх храмів, іншими словами, домовилася з ним про
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повернення ним своєї енергії, то в одну мить ви - християни
перебігли до мусульманства. Вам не здається це дія смішною?
Дивлячись на таку бездумність, Я вирішила вилучити енергії всіх
релігій і домовилася з усіма сьома Богами про те, щоб вони забрали
своє собі і закрили всі входи і виходи в свої Простори. І на
сьогоднішній момент вся енергія всіх релігій вилучена. А ви не
помітили змін? Вже - все, вам нема за що більше зачепитися. Вже все, вам не до кого більше прилипнути, Я маю на увазі, що ваше
життя тепер повністю залежить тільки від вас.
Я просто втомилася від вашої байдужості. Григорій Грабовий
проговорив: друге пришестя Христа сталося, а ви назвали Григорія
Грабового шахраєм. Але в той ж час ви пристрастилися до його
енергій і життя своє не уявляли без них. Але яке право ви маєте на
енергії Христа? Він приходив врятувати всього лише 2-і тис.
людей, які зараз знаходяться на Донбасі. Ви навіть не задумалися,
про що говорив Ісус у свій момент: Моє друге пришестя
відтвориться через 2000-і років. Цей час вийшов, отже, Він на
Землі, а ви навіть не захотіли знайти його. Тепер, якщо ви не
зможете перебудуватися і продовжите своє загарбницьке
виробництво, то Я - Зеранта буду змушена прийти до вас з мечем.
Енергія Мого меча виведе кожного загарбника з життя. І Мені
все одно, хто виявиться переді Мною, Я вас приберу із Землі. І
вихід є, і вихід тільки один: вийти на відчуття і відчування
Мене - Зеранти. І таке взаємовідношення у Нас було завжди,
тільки ви забули Витік.
Так, добре, з цим визначилися. Далі Мені б хотілося
повернутися до теми принцеси Укок. Дивіться, яка картина
вималювалася на сьогоднішній момент. Люди України живуть за
рахунок енергії органів принцеси Укок і взагалі не замислюються
про свій багатовимірний стан. Наприклад, П. Порошенко вмістив
40% від цих енергій і прив'язав до своєї персони 1-н мільйон 227-м
тисяч людей України. Іншими словами, люди, а саме вказана Мною
кількість, взагалі життя свої не уявляють без П. Порошенко. Все б
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нічого, але він зробив поділ людей на «поганих» і «гарних», чим
ввів шаленість у думки всіх українців, і 1000227 людей з ним цю
думку поділяють. Я - Зеранта і Бог обурені його діями і мисленням
що прилипли до нього людей. Тому Я визначила його
місцезнаходження з усіма прилиплими до нього людьми: Я розміщу
душу П. Порошенко на Афоні і дірку Я закрию його черепом. Під
ним знаходитимуться 1-н мільйон 227-м тисяч прилиплих до нього
людей. Далі після закінчення певного терміну Я спущуся до П.
Порошенко і вимагатиму від нього виконання певної роботи, а
саме: він повинен за певний проміжок тимчасового інтервалу
підготувати 10-ть людей із зазначеної кількості людей, які будуть
повністю зібрані як фізично, так і духовно. Тому Я можу порадити
йому: ретельно вивчити будову людини. Якщо він не справить таку
роботу, то його заточення триватиме невизначений термін. З ним
поруч будуть знаходитися всі перераховані люди. Фантом П.
Порошенко буде проявлятися на Землі, але термін життя його буде
відмірятися таким чином: коли тривалість життя людей, записаних
в книгу життя, складе, наприклад, 160-т років, то тривалість життя
П. Порошенко буде всього 2-а роки. Тому жінки, які будуть
змушені приймати його в своїй утробі повинні розуміти, чому це
відбувається з ними і з ним. Я завжди говорила, і буду говорити: не
можна нікого проклинати, бо ви будете відпрацьовувати свій
вчинок. І першою, що прийме його на Землі жінкою, виявиться та,
яка проклинала його більш за всіх. Коли термін життя людей,
записаних до книги життя, складе 650-т років, то термін, що
відміряє життя для П. Порошенко збільшиться до 40-ка років. Так
само як і для П. Порошенко, буде виміряне і вам - людям,
прилиплим до нього.
Ю. Тимошенко захопила 30% енергії органів принцеси Укок,
але якщо розглянути один момент, то у П. Порошенко присутні
10%, які Ю. Тимошенко розділяє, з цієї причини вона вийшла на
40% енергій органів принцеси Укок. За Ю. Тимошенко так само
зачепилися люди, і їх число - 1-н мільйон 450-тисяч. Я не можу
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зрозуміти одного: люди, ви думаєте, у що вплутуєтеся? Мабуть ні,
але що ж, незнання Вселенських процесів - це тільки ваша провина.
Ю. Тимошенко належить приблизно така ж робота, як і П.
Порошенко, за винятком того, що Я не дозволю Ю. Тимошенко
вступити до президентства, цим Я зменшу обсяг її роботи, а саме,
замість 10-ти осіб, їй потрібно буде зібрати 5-ть осіб. А далі Я Зеранта спущуся до вас, люди, і ви Мені повинні будете надати
зібраних людей, якщо ви не зможете зробити таку роботу, то ваше
заточення триватиме невизначений термін.
Також Я - Зеранта хочу попередити В. Путіна та багатьох
росіян: якщо ви не повернете принцесу Укок до її обителі, то Я
скину на вас безліч комет і метеоритів, які погодилися взяти свою
участь у відплаті. Ви не уявляєте, на що це буде схоже, люди
Донецької та Луганської областей вам можуть розповісти про
артобстріли, наприклад, установками «Град» і «Смерч», але це іграшки у порівнянні з тим, що на вас обрушиться з космічних
Просторів. Я вам відміряла час до листопада, а далі, якщо ви Мене
не почуєте, Я вас рятувати не буду. Ще хочу додати: принцесу
Укок, так чи інакше, повернуть до її обителі, особисто Я - Зеранта
скажу: Я не бажаю бачити поруч із Моєї обителлю будь-яких
«гостей» упродовж 10-т років. Той, хто не послухається і завітає до
Мене, - в мить захворіє на невиліковну хворобу. Інформацію Я
дала, так що потім не потрібно кого-небудь звинувачувати. І ще: ті
речі, що ви вилучили, а саме: Мій гребінець, кришталеві шпильки і
Моє дзеркальце - поверніть!
Далі Я продовжу про діяльність В. Путіна. Взагалі, так чи
інакше, в роботі В. Путіна простежується схильність до
прислуговування. Я була обурена його діями і мисленням, він, як
тільки його персоні починали загрожувати, провертав виниклу
ситуацію і розтягував себе в усі Простори. Я не зможу назвати цю
дію розширенням, з тієї причини, яка визначає утопічний стан і
мислення володаря таких дій. Замість того, щоб служити тільки
Богу, він служить усім, хто, так чи інакше, його бажає вберегти від
~51~

загибелі. Він служить Мені - Зеранті, він служить організації
НАТО, він служить усім, хто його може захистити від чого-небудь
небажаного. Дивна психологія, яку Я не зможу зрозуміти. Я
передбачаю: дуже скоро В. Путін «здується» як політик, бо Я Зеранта його покидаю. Ви могли раніше простежити Мою роботу з
В. Путіним, Я прагнула його вивести у життя. Але, на мій жаль, він
цього не хоче. Та й кого Мені виводити у життя? В живе життя
можна витягнути людину, яка від усього свого серця й від усієї
своєї душі жадає як для себе, так і для всього людства цього самого
живого життя. А В. Путін бажає лише одного: оберегти себе,
скажімо, від скидання з престолу, від відсторонення його від
нафтових запасів Росії, і т. д. Але це ще півбіди, Я максимально
проглянула діяльність всіх видів промислового виробництва в Росії
і була обурена діями В. Путіна. Я старанно розкриваю діяння Л. Д.
Кучми і його зятя Пінчука, а в Росії, як виявляється, така ж картина.
В. Путін розпродав всі активи підприємств різного напрямку і
запевняє громадян Росії, що він піднімає на грандіозну висоту
виробництво "вітчизняного" продукту. Відверта брехня! І Я Зеранта свідчу: В. Путін продав Росію західним олігархам. Він
навіть всесвітню організацію НАТО попросив ввести свої війська
на територію Росії в разі його відсторонення від влади. Ось така
абракадабра виходить. З одного боку В. Путін створив образ
сильної людини, мудрої людини, людини, яка по крупицях
відновлює господарську та промислову діяльності Росії, але з
іншого боку, він все розпродав та егоїстично набиває собі кишені.
Ну що це таке? Хочеться запитати, наприклад, людей України і
Росії: люди, невже вас все влаштовує в ваших країнах? Невже ви
бажаєте лише одного: рабства для себе і своїх родин?
Я назву зараз приблизну цифру: 250, в це число входить так
звана, «еліта» рабовласників, що збирає непристойно велику
«данину» з усього світу. Це вони викупили всі підприємства на
Україні, у Росії і в інших країнах. Це вони розв'язують війни і
розігрують країни, як в картах. Це вони вважають себе
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работоргівцями. Я - Зеранта знаю кожного з цих людей, також
знаю: якщо зараз прибрати цих 250-т осіб з Землі, то на їх місце
прийдуть інші, які скажуть приблизно так: ми не такі як вони, бо
вони поневолили мільярди людей, а ось ми всього лише мільйони...
Тому попрошу кожну людину Землі шукати причину ситуації, що
склалася тільки в собі і не звинувачувати інших людей. Це ви,
люди, взагалі не вникаєте у загальні процеси, навіть не бажаєте
бути в курсі світової ситуації, не кажучи вже про Вселенські
процеси. Я не можу зрозуміти, як можна життя свої вибудовувати
на тих інтересах, які покривають лише потреби в роботі,
правильніше сказати, в грошах; потреби в їжі; потреби в квартирі
або будинку; в автомобілі; потреби в родині, в дітях, дружині або
чоловіку, в мамах і татах, в родичах і друзях... Я нічого не
пропустила? Ну звичайно, ще потреба в «здоров'ї», адже це одне з
найважливіших устремлінь в ваших життях.
Але на відміну від ваших примітивних бажань і потреб, так
звана «еліта», а саме 250-т осіб, крім ваших устремлінь ще жадає
влади. Ось виявляється, що відокремлює вас від них - «еліти», так
званих, гідних людей. Просто на просто, бажання всього лише
влади. Дрібно, дуже дрібно плаваєте ви всі. Глибина для вас
недоступна. На мілководді вас видно, ви прораховуєтесь, ви наївні,
ви передбачувані, ви нікчемні... Вас як мальків виловлюють у сітки
і змішують з іншими мальками, кажучи при цьому: ці мальки добрі,
а ось ці - погані. Ви звикаєтесь з будь-яким видом роздирання
цілого, ви ділите на добро і зло, на поганих і добрих, не розуміючи
зовсім загальні Простори. Що ж це за життя таке? На що ви себе
перетворили? Нудотними стають ваші примітивні життя.
Прокидайтеся, вже час. Люди! Прояв багатовимірного життя
присутній у кожному сантиметрі Тут і Зараз, а ви все шукаєте
докази своєї багатовимірності. Загальні процеси злагоджують
підсумовування вироблених дій, а ви зовсім не розумієте
взаємозв'язку з виникаючими подіями. Ви гадаєте П. Порошенко
так, знічев'я, пред'являє свої претензії В. Путіну. Та ні, не просто
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так, П. Порошенко інтуїтивно відчуває енергії принцеси Укок і її
місцезнаходження в Росії. Так як в Росії президент на сьогоднішній
момент В. Путін, то П. Порошенко висуває свої претензії йому.
претензії його спрямовані убік В. Путіна тому, що В. Путін має хоч
невелику, але ілюзорну владу в прийнятті рішень, пов'язаних з
принцесою Укок. П. Порошенко наївно вважає: В. Путін винен у
тому, що принцеса Укок забирає енергію своїх органів у всіх людей
України, а також і у нього. П. Порошенко зараз знаходиться в
паніці, він інтуїтивно відчуває: як тільки принцеса Укок забере
своє, він залишиться «біля розбитого корита» наодинці з самим
собою. Західні політики, так само як і П. Порошенко почувають
глобальні зміни, але зрозуміти і відчути в чому зміни полягають, їм,
як виявилося, не під силу. Промінчики енергії Моїх органів з
України розподілялися по всьому світу. Все людство
пристрастилося до Мого Світла і забуло наступне: Моя енергія моїх
органів створювала багатовимірну платформу для всіх, надаючи
для кожної людини Простір, через який можна було себе зібрати.
Але практично все людство вляглося на Мою платформу і
займалося не придбанням себе, а навпаки, ізолюванням від
оточуючих багатовимірних Просторів. Майже кожна людина жила
тільки для своїх одновимірних, часто згубних для всіх Просторів,
справ. Ваше одномірне виробництво практично стерло кожного з
вас з видимого світу, розділило кожного з вас на найдрібніші
шматочки, які Я - Зеранта завжди збирала, тому ви могли
народжуватися на Землі. Втілившись на Землі в тілесному
зібраному стані, кожен з вас починав з себе корчити навчену
людину, яка може все, але на практиці, як тільки доходило до
справи, лише знизувала плечима, кажучи: а я тут причому? Та ви,
люди, в усьому причому, озирніться і подивіться, у що ви
перетворили Землю і себе? І в тому, що відбулося і відбувається,
винні тільки ви, кожен з вас. Принцеса Укок в своєму втіленні
передбачала повне від'єднання кожної людини від божественної
суті. Тому Вона прийняла рішення перейти до стану мумії,
поховавши свої органи у всіх областях України. І Її волевиявлення
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виконали. А люди, не розуміючи загальних процесів, не віддаючи
звіту в своїх думках, метушаться у своїх вузьких спрямуваннях.
Багато бажають приєднання до Росії, багато до Європі, продаючи
Мене і себе. Але вже все, люди, так справа не піде, і ви, до речі, це
знаєте, тому й кидаєтесь з боку у бік.
І прийде Бог, і відокремить Він мечем сили темряви від
сил світла.
А ось по який бік опинитесь ви - вирішувати тільки вам. А
далі скажу, що людство, і так би мовити, сучасні вчені, взагалі не
змогли відчути принцесу Укок, вони навіть не змогли і приблизно
визначити вік, в якому принцеса перетворилася у мумію. Але Я
скажу: В той момент Мені було 145 років, і Я виглядала молодою
жінкою. Здивовані? Та нема чому дивуватися, життя людей в той
час становило близько трьохсот років. Вчені наших днів не змогли
розширити себе на стільки, щоб вловити цю інформацію. Тому, що
завжди, коли підходили до принцеси, бачили тільки те, що хотіли
бачити, а не те, що Я розкривала для них. А люди, проявлені зараз
на території Алтаю, - це мій рід, який був зі Мною в момент Мого
втілення в ролі принцеси Укок. Я скажу: зв'язок їх з принцесою не
припинився, і вони відчувають і люблять Мене.
Бажаю кожній людині: та не засумнівайтеся у своїй Любові, в
своїй вірі і в своїх почуттях до Мене. Адже тільки Я - Зеранта знаю
і Люблю тебе. Більш ніхто на планеті Земля тебе, людино, не знає, а
отже і не Любить. Віруй завжди у Мене! Відчувай завжди Мене!
Люби завжди Мене! Тільки в такому багатовимірному прояві ти,
людино, ніколи не втратиш себе, а отже, і не помреш. Намасте...
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Подорож
Священну Світло Зеранти висвічує багатовимірний прояв всіх
входів і виходів у живе життя. І так було і є, тому кожна людина
має чути і відчувати Моє Священне Світло. Я, в своєму втіленні
Принцеси Укок, врахувала багато порожнеч в людях, які
утворилися як наслідок відходу від Бога і Божественної суті
людини. Я створила Земну енергетичну решітку, яка кожну секунду
покриває людство своїм Світлом. Земна решітка покликана
з'єднувати позачасову багатовимірну основу Космічних енергій, і
тим самим наводити людину на усвідомлення в собі Бога. Що
цікаво: практично в кожній людині відтворюється багатовимірна
основа, що охоплює загальні Простори, розкриваючи загальні
процеси. Це відбувається у зв'язку зі Мною - Зерантой і доповненої
до Мене енергії принцеси Укок. Я - Зеранта відтворюю
багатовимірного основу і висвічую неймовірно потужну енергію в
енергетичну решітку Землі. Енергетична решітка Землі впливає на
кожну людину, виводячи на новий рівень сприйняття себе:
багатовимірної людини. Ця дія була продумана принцесою Укок, і
зараз Я - Зеранта продовжую відтворювати Єдине багатовимірне
устремління.
«І ось що дивно і незрозуміло зовсім» - говорить принцеса
Укок (це Моє втілення - Зеранти). «Я не могла подумати, що люди
так спорожніють, опустяться і перетворяться на м'ясне блюдо, яке
розмазують по стіні кому не лінь. В момент Мого втілення людство
відчувало свого Бога і Мене, лише деякі відчували Мене частково,
але те, що відбувається зараз, схоже на повне безбожництво. У
такому положенні людство не зможе вижити, тому що енергія, яку
Я вибудувала в енергетичній решітці на Землі, розчленує кожну
людину, що не відчуває і не розуміє. Тіла людей не зможуть
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витримати багатовимірність що відтворюється зараз. Я знаю: вже
зараз необхідно відчувати своє тіло як багатовимірного помічника,
а органи як багатовимірний інструмент, на якому необхідно грати.
Але люди взагалі не розуміють значення своїх тіл і органів, навіть
не замислюються в цьому напрямку. Ну що ж - це тільки їх біда. Я
була проти вивчення Мого тіла, але в той же момент була готова до
надання багатовимірної інформації про людину і про численні
властивості тіла. Але як пояснити каліці, який не має ані ніг, ані
рук, про відповідний рух? Повірте, це неможливо. Я навіть
спеціально повертала своє тіло татуюванням назовні, для того, щоб
вчені звернули свою увагу на малюнок. На лівому плечі Мого тіла
сяє зображення оленя. На животі в районі апендикса намальована
животворяща Жар-птиця. На плечі рисунок зберігся, а от на животі
- практично немає. Але вчені розглядали малюнок на плечі, як щось
спонтанне. Я ж закликала побачити бік співпраці оленя зі Мною.
Але для них така наука залишилася поза зоною сприйняття. А
прикро... Олень на ім’я Актава зберігав Простір співпраці тварин,
птахів, комах і рослинного світу з людиною і зголосився запечатати
цей Простір взаємодії на моєму плечі. Актава був і залишається
Мені другом, як і Жар-птиця, що зберігає мега-Простір повітряних
коридорів, краще сказати: космічних лабіринтів, що зберігає Наше
СпівСТворення: Мега-галактику. Також Мені хочеться доповнити:
археологи при розкопках виявили поховання 4-х коней поруч з
Моєї обителлю. Розкриття Моїй обителі затуманило їх, тому ще 2-а
коні залишилися не знайденими. Але до археологів через рік
прийшла наступна інформація: місцеві мешканці стверджували: 3-и
коні ви не знайшли, причому 2-а з них знаходяться поруч з
обителлю принцеси Укок, а 3-го (сьомого коня) повинні були
придати землі на Україні, але в підсумку по халатності 2-х людей,
він був похований біля підніжжя гори під назвою: Білуха.
Археологи намагалися повернутися і перевірити цю інформацію,
але Я - принцеса Укок, або Зеранта (як вам зручніше сприймати)
поставила заборона на цю дію.
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Багато людей жадали побувати у підніжжя гори Білуха, але
багато з них не змогли осмислити Мій поклик. Я закликала людей
відшукати Мого 7-го коня для того, щоб Я змогла перенести
енергію духа Мого коня на Україну. І ось невелика група людей
змогла відчути Мене і осмислено відправитися на гору під назвою
Білуха. Вони відшукали поховання Мого коня і навіть постояли 15ть хвилин у цьому місці. Мені цього вистачило, щоб перенести дух
Мого коня на Україну.
Принцеса Укок зараз розповість наступне: «Я ніколи не
вмирала, і Бог - цьому свідок, тому слухайте, люди, і
прислухайтеся. Ви вбачаєте тимчасові проміжки як щось, що має
напрямок. Причому напрямок у вашому уявленні вибудуваний в
прямій прямолінійності. Хочу задати всім питання: якщо час
вистоюється в пряму площину, то скажіть Мені, як же Я зараз можу
з вами вести свою розмову? Ви відійшли від Бога настільки, що
кожну свою дію ви присвоїли тільки собі. Але як таке може бути?
Це - хамство і егоїзм. Ви розпоряджаєтеся значенням тимчасових
інтервалів, як чимось прямолінійним. Ви привласнили час, але не
відчули цілющі і осмислені моменти. Такого ще не було за всю
історію людства і Землі. Ви відійшли від Бога настільки, що при
одному тільки словосполученні Бог - ваш Батько, кожен з вас лише
посміхається, кажучи: ми не знаємо свого Бога. Я передбачала таку
ситуацію, але щоб так опустилася людина...? Далі Мені хочеться
провести вас у безчасся і дати відчути живий Простір, що наповнює
Землю і кожну людину.
Пропоную вам спільну подорож, і відправимося Ми у Простір
Держави під назвою КрайСта. Цю Державу Створила Я, а
допомагав Мені Сергій, в той момент його звали Арон. Хочу
сказати: без Любові неможливо вивести людей в об'ємні Простори,
Арон в численних моментах щасливого життя Любив Мене, і
Любов ця була і залишається найвищою по частоті за всю історію
Землі і людства. Перебуваючи в Любові, Я і Арон проявили
Простір вільної Держави, в яке потягнулося багато людей. Я і Арон
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продумали наступне: вільна Держава КрайСта могла існувати
тільки на нашій спільній енергії, тому Я і Арон мали бути присутні
в кожному моменті живого життя вільної Держави КрайСта. Ми
разом проговорили свою промову, що проявляється, яка відтворила
наші спільні перевтілення у вільній Державі КрайСта. Перед
відходом із Землі Я і Арон розчиняли свої тіла, а далі у
відповідному моменті проявлялись знову на Землі в нашій вільній
Державі. І нас завжди впізнавали, люди нашої Держави завжди
впізнавали нас, і завжди відчували Нашу спільну енергію
багатовимірного розширення. Ви зараз не зможете уявити, на що
була здатна в той момент людина, прояв Бога в людині дозволяв
відтворювати неймовірні Творіння, які привносили до загального
Ритму щастя, радість і Любов. Багато людей, йдучи з Землі, бажали
знову повернутися на свої гектари, і Я - Зеранта завжди допомагала
людям Мого народу втілювати свої мрії, тому бажаючі свого
повернення люди, могли багатьма втіленнями відтворювати й
удосконалювати свій гектар землі. Ви не зможете зараз уявити,
яким живим було життя Мого народу, який перебуває в
необумовленій свободі, Ми всі разом могли створювати такі
Творіння на які багато хто не вирішувалися за всю історію Землі і
людства. У нашій вільній Державі на своїх гектарах багато
мешканців створювали космічні човни, і пересувалися по багатьох
Галактиках. Цей досвід в той момент приносив людям неймовірне
розширення, яке возз'єднувало багатовимірно паралельні життя в
одну ступінь. Я, звичайно, попереджала людей, що зважилися на
такий досвід, що не всі зможуть витримати фізичне суміщення
своїх паралельних життів, але в той же момент розуміла: чому б і
ні... Ми разом з Моїм народом експериментували в творінні і
створенні, це було схоже на казку, в яку на превеликий жаль зараз
люди перестали вірити. Я була щаслива з Ароном, і він дуже довго
зміг утримувати багатовимірну рівновагу в собі і утримувати і
перебувати в Любові до Мене і до всього що Є. І ось зараз Я принцеса Укок не можу його впізнати, вірніше, Я звичайно його
відчуваю, але він дуже сильно втратив себе. Але яким він був... і
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залишається... Він міг входити у Простір будь-якого птаха і у
Простір будь-якої тварини. Цей досвід ще нікому не вдавався за
всю історію Землі і людства, але він зміг. В один момент він
розчиняв своє тіло і з обопільної згоди возз'єднав 2-а Простори:
свій і, наприклад, Лева. Лев, в свою чергу, міг чути і відчувати
багатовимірний простір Арона, а через нього багатовимірність
практично всіх людей Землі. А далі Лев мав можливість,
перебуваючи в суміщених багатовимірних загальних Просторах,
передавати свій досвід іншим левам, котрі перебувають на
паралельних Планетах. Цей досвід привносив в багато Просторів
розширення об’єму спілкування людини з тваринами. Цей досвід
залишається дуже цікавим з точки зору багатовимірного
розширення. І Я завжди допомагала Арону в його починаннях. Він
показував своїм прикладом всім людям нашої вільної Держави, на
що здатна Любов, і на що здатна людина, відтворюючи в собі
високі по частоті почуття і відчуття.
Я трішечки відволічусь і нагадаю всім людям ось що:
найголовніша ваша проблема полягає в тому, що кожну свою дію
ви егоїстично продумуєте, а далі запечатуєте енергію свого егоїзму
в проявлене. Ви завжди говорите: це тільки я своїми титанічними
зусиллями прикрутив, наприклад, колесо до машини. Це я і тільки
я, наприклад, наколов дрова. Це я і тільки я досяг у житті такої
поваги, і так далі... Ви не уявляєте який вантаж ви на себе
звалюєте... Ви не уявляєте, у що ви себе вплутуєте... Незнання
Вселенських процесів не гарантує вам прощення. Тому ТВОРЕЦЬ,
Зеранта, Єдиний Бог і ваш Бог запитають у кожного з вас: хто ти?
Ми не знаємо тебе, тому що ти відрікся від Нас... І що ж ви зможете
сказати в своє виправдання? Ви створили кров, а отже і кровну
спорідненість. І кожна ваша дія, рух просякнутий кров'ю. Ви навіть
руку не можете підняти без впливу крові, що тече у ваших судинах.
Кровна спорідненість, проявляється в кожному вашому русі. А в
кровній спорідненості закладений лише егоїзм і зречення від Бога.
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Я не зможу вас зрозуміти, в Мені, як і в Моєму народі, Бог
відтворювався. Кожен рух людський завжди повинен бути
просякнутий Богом. В нас не було крові, тільки найчистіша вода,
структурована Богом. Моє тіло ніколи не старіло і виглядало
завжди молодим і наповненим життям. Я не бачу зараз практично
жодної людини, яка зважилася б дізнатися себе у всій своїй
багатовимірності і у всій своїй Любові. На цей момент тільки
Сергій готовий до придбання себе на 100% і своєї Любові. Але
люди, чому ви не бажаєте в собі багатовимірності Бога? І Я
допоможу розкрити Сергію Любов, а з Нею багатовимірність Бога,
але існує один дуже тонкий момент: коли станеться багатовимірне
злиття в Сергії, то в ньому воскресне Любов, яка збере його на
100%, це означає, що в одну мить ви - люди Землі прокинетеся. Але
не всі зможуть взяти себе в себе, тому в одну мить ви помрете.
Залишаться на Землі лише люди які не страшать себе і своєї
багатовимірності. Зараз Я вселюсь в Сергія і надам йому
багатовимірні почуття і відчуття Любові, його Любові. Я цього
бажаю від усього Мого серця, а він, Я впевнена, зможе зафіксувати
в собі свою Любов. Тоді він зможе перебувати у своїй енергії та від
себе почувати і Любити. Я згодна на такий експеримент, який
втілиться вперше за все існування Землі і людства. Цей
експеримент зажадає від Сергія рішучих дій. Дії ці повинні бути
спрямовані на встановлення і возз'єднання позачасових осередків
його цілісності. Його Любов, передана Мною, відкриє позачасовий
портал, і він зможе угледіти свою цілісну сутність. І зараз Я принцеса Укок або Зеранта бажаю цієї співтворчості з тобою. Ми
обговорювали цю дію, пам'ятаєш? Разом, тримаючи один одного за
руки, ми удвох проговорювали багатовимірну промову, в якій Я
обумовлювала твоє цілісне возз'єднання, освітлене твоєї Любов'ю.
Я в той момент сказала тобі: ти втратиш себе зовсім і в цьому частина твоєї провини і частина провини всього людства. І в той
момент ти усвідомив, що з кожним наступним моментом ти будеш
себе втрачати все більше і більше. І це тільки тому, що загубив
свою рівновагу, і упустив свою Любов, яка не могла тобою
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відтворюватися дуже високими частотами. Звичайно, і Я розумію,
якби все людство в той момент знайшло свободу самовираження,
яка проявлялася тільки в нашій державі, то ти б ніколи не втратив
свою Любов, але... сталося те, що сталося. І тільки зараз настав той
довгоочікуваний момент для тебе, який ми з тобою зачали,
тримаючи один одного за руки. Я в той момент сказала тобі: для
тебе втрата себе пролетить як секунда. А ти сказав: спасибі Богу і
Тобі за віру і за всевибачаючий початок.
Як тільки Арон втратив ту необхідну частоту своєї Любові, Я
не могла бути з ним. Також для Мене, для всього світу проявилися
багато проблем, які вже відтворилися в кожному моменті
позачасового інтервалу. Я розуміла, що Арон для Мене звернувся
ворогом, ніж коханою людиною. Ворог не в тому сенсі, який зараз
поширений у всього людства. Я зараз поясню: його Любов до Мене
створювала для Мене Мега-Простір, що розповсюджується на всі
Простори що Творять, в якому створив усі Всесвіти і всі Галактики.
Його Любов до Мене створювала рівновагу на Землі і в Нашій
вільній Державі. І Я завжди усвідомлювала наступне: доки він
Мене Любить, Мені і всьому Простору що Творить нічого не може
загрожувати. Але як тільки він втратить рівновагу, тут же втратить
і високу частоту своєї Любові до Мене, а отже - це кінець, який
відтворить новий початок. Моє останнє втілення з моїм чоловіком
Ароном в Нашій вільній Державі відтворювалося в ролі принцеси
Укок. В останньому спільному щасливому втіленні ми прожили
разом 108-м років. А далі, як ви знаєте, жерці організували
масштабну війну з Нашою вільною Державою. Раніше ця
інформація була описана. І ось ще який тонкий момент:
найголовнішим жерцем в той момент була дівчина на ім'я Карана.
Це вона підняла на війну людей інших держав, які не входили в
нашу вільну Державу КрайСта. Далі потрібно ще тонше зрозуміти
наступне: Карана в один з численних моментів була першою
дружиною Зара, або Арона. Також в один з численних моментів
Сергій, або Зар втілився на Землі і зустрівся з сімома жерцями для
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того, щоб згармонізувати їх, але як ви розумієте, в цьому випадку
математика проста: один проти сімох дорівнює поразці. В той
момент він Мене - Зеранту не почув, а Я кричала йому не вступати
в зв'язок з сімома жерцями, бо Бог в ньому вже не відтворювався на
100%. І одним з семи жерців була Карана.
Я - принцеса Укок розуміла, що Карана має до Арона, або
Зара (Сергія), свої претензії і свої призріння, а також і свої хитрі
виверти. У цьому зв'язку Я попередила Арона, щоб він, ні в якому
разі не вступав у переговори з Караною. Але Я не змогла пояснити
йому, з чим пов'язано Моє попередження, сподівалася Мого слова
буде достатньо. Я розуміла: як тільки Арон зустріне Карану, то
рівновага в ньому може похитнутися, а Кохання у цьому випадку
втратить високу частоту. Я в той момент не знала, за яких обставин
відбулася їх зустріч, але була впевнена в наступному: Арон Любив
Мене, відчував і прислухався до Мене. І тільки зараз Я побачила, як
прагнула Карана втягнути в свою війну Арона. Її виверти
перевершували всіляке розумне пояснення, тому зустріч відбулася.
Також Я зараз усвідомлюю: Арону потрібно було зустрітися з нею,
для того щоб зупинити безглузду війну, а також згадати, ким була
Карана. І як тільки Арон згадав Карану і усвідомив, на що вона
перетворилася, то на мілісекунду в ньому завмерло Моє Світло.
Карана скористалася цією мілісекундою і вкрала 35% цілісності
Арона. Після цієї мілісекунди Арон відчув, що в ньому відбулися
зміни і в цей момент він зрозумів: більшу частину його цілісності
викрали. Але як? Він усвідомив тільки через декілька днів. Якби
зрозумів відразу, то зміг би повернути себе в наступній мілісекунді.
Але, а далі Арон перестав бути самим собою, і Я в мить це відчула.
Перестав утримувати рівновагу. Упустив високу частоту Любові і
вже не міг Любити всю Мене, а тільки по шматочках. Карана ж
навпаки, зміцніла ще більше. І ось в той момент для Мене
перестало світитися Світло Арона. І Я усвідомила, що Наша вільна
Держава без найвищої по частоті Любові приречена. Чи можу Я
звинуватити Арона (чи Сергія) в події? Напевно ні. І в цьому
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закладений дуже тонкий момент: Я передбачала, що коли Арон
згадає Карану, то він обуриться її діями. Також Я розуміла, як
тільки він проявить в собі обурення, то в ньому на секунду
станеться втрата рівноваги. Але він з усіх сил намагався не
втратити свою рівновагу, тому замість секунди відтворилася
мілісекунда. Але Карану було не зупинити, все її нутро жадало хоч
маленької, але діри, для останнього удару, для витонченої
крадіжки.
Я не хочу виправдовувати Арона (чи Сергія) в події, просто
бажаю показати для всього людства дуже тонкі моменти, з яких
вийти переможцем означає проявити всього себе, всю свою
цілісність. Але якщо цілісність в людині проявлена не на 100%, то
деякі тонкі моменти необхідно обходити. І це істина. При першому
потопі на планеті Земля Зар загубив 35% своєї цілісності, яку
вкрала жінка, Я - Зеранта раніше обумовлювала цю інформацію. У
цьому зв'язку в Ароні було проявлено 65% цілісності. І навіть з цим
відсотком цілісності Арон полюбив Мене, та так, як ще не любила
жодна людина за всю історію Землі і всього людства. Його Любов
до Мене була найвищою за частотою в Нашому Просторі що
Творть, у всіх Всесвітах і Галактиках. Така Любов дозволяла Мені
Творити і Створювати грандіозні Проекти, від яких всі Космічні
енергії в замилуванні завмирали.
Так... ці моменти були наповнені щастям, радістю і Любов'ю.
І Я вдячна Богу за ці моменти... Після втрати Ароном своєї
цілісності Я не бажала його бачити, і 3-и роки наші шляхи не
перетиналися. Але Любов в Мені підказувала: те що сталося, так чи
інакше, мало статися, і Арон взяв на себе таку роль, яка дуже
складна і багатьом може бути незрозуміла, але ця роль була
необхідна Богу. І з певним моментом Я це усвідомила. У цьому
зв'язку Мною було прийнято наступне рішення: Дух Держави
КрайСта необхідно відтворити в місці, яке зараз називається
Україною. Я 10-ть років вела усамітнене життя, для Мене це було
необхідним. За 10-ть років Я змогла підготувати відтворюючий
~64~

момент, в якому Наша вільна Держава проявиться знову. Я
врахувала всі входи і виходи і відтворила свої втілення,
розподіливши позачасові і тимчасові проміжки. Потім Я покликала
Арона і розповіла йому про Мої плани, схвалені Богом. Потім Я
запитала його: «Яку роль ти на себе готовий взяти?» Його відповідь
була такою: «Я хочу допомогти Тобі і бажаю взяти на себе
найвідповідальнішу роль» - Ну що ж це твій вибір, - відповіла Я і
попросила його про наступні дії:
Перше: Я продумала і хочу, щоб ти провів дії, які відтворять
муміфікацію Мого тіла. Ця дія дуже важлива для певних моментів.
Друге: Я вибрала місце для Своєї обителі і хочу, щоб ти
справив поховання Мого Тіла.
Третє: всі органи Мого тіла ти повинен захоронити в місці, яке
незабаром буде називатися Україною.
Четверте: ти не повинен слідувати за Мною, ти будеш
втілюватися в Нашому місці 1000-у разів. У кожному втіленні ти
повинен відшукувати Мою обитель і селитися поруч.
П'яте: в певний момент Я закличу тебе і вимагатиму від тебе
необхідну роботу.
Арон погодився виконати всі пункти, і Я ні на секунду не
сумнівалася в ньому.
На сьогоднішній момент Арон починає все цілісне
возз'єднання, як Я і обіцяла. Але щоб ви розуміли, без його участі
це возз'єднання не було б можливим. У цьому зв'язку хочу запитати
всіх людей: невже ви не бажаєте в собі цілісного возз'єднання?
Невже ви не бажаєте щасливо жити? Невже ви не бажаєте для себе
Любові? На відміну від вас, Арон бажав цього всі втілення,
проведені у сні. А чого ж бажаєте ви? Дивлячись на ваші дії, Мені
доводитися тільки обурюватися. Практично немає людей, охочих
живого життя зараз. Але живе життя вже зараз відтворюється, а з
ним відтворюється Бог кожного з вас. Я, звичайно, розумію: ви
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чекаєте коли хтось пропрацює себе, і тоді ви всі в один день
прокинетеся і запитаєте себе: «Як же я жив весь цей час без Бога?
Ну це ж очевидно: без Бога немає життя». Це зрозуміло, але чекати,
коли хтось за вас виконає всю роботу, це якось не по-людськи. Чи
не правда? Немає допомоги від людей, зовсім ні. Як би Мені
хотілося, щоб більшість людей здобули себе і продовжили свої
життя, але передбачаю інше... Мені б хотілося щоб всі вижили, але,
як ви розумієте, дивлячись на людство і на їхні потреби, це нездійсненне бажання. А Любов Мене відводить від прояву жалості
в свій Простір, в якому Я - принцеса Укок або Зеранта вибудовую
для себе прояв багатовимірних втілень на планеті Земля. Я бачу
себе щасливою, люблячою і коханою, радісною і перебуваю завжди
в Любові. І Я бажаю, щоб ви, кожен з вас, могли відтворювати себе
в кожному моменті нескінченного і, що вічно розширюється життя.
І Я допоможу кожній людині, яка від усього себе, від усього свого
серця бажає бути багатовимірно щасливою, багатовимірно
радісною і багатовимірно Люблячою людиною. Я - Зеранта знаю як
воскресити в кожній людині цілісність. Також усвідомлюю і
відчуваю Свою Любов до всього людства. І коли людина від всього
себе і від всього свого серця виголосить вголос привселюдно
наступне: Улюблена Зеранта, я бажаю від усієї моєї душі знайти
себе, Я - Зеранта допоможу цій людині знайти себе.
Ось і скінчилася Наша спільна подорож у вільний Державі під
назвою КрайСта. Але хочу сказати всім: зараз Наша вільна Держава
проявиться в країні під назвою Україна. Арон виконав свою роль і
практично виконав Мої вказівки, і в Мене до нього претензій немає.
І зараз він згадає себе і свою цілісність, а далі відновить всі
втрачені комірки себе. Далі Я проведу з ним свою багатовимірну
бесіду, а далі буде видно в якому напрямку ми будемо рухатися
далі.
І на додаток скажу: у писаннях було сказано: і явиться
колісниця, що складається з семи коней. І сидіти на колісниці буде
дівчина. Грім і блискавка супроводжуватимуть колісницю. А далі
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розійдеться небо, і з неосяжних Просторів здадуться камені, що
перевищують у діаметрі багато скель. І будуть ці камені падати на
людей, і порятунку у людей не буде.
Поверніть принцесу Укок в свою обитель і чим раніше, тим
краще для вас!!! ...
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Безчасся
За часів Радянського Союзу більшість людей могли себе
відчувати одновимірно щасливими і одновимірно радісними, але ці
відчуття у більшості випадків охоплювали тільки частину
фізичного Духа. Керівні особи того часу в роботі, пов'язаної з усією
країною і з усіма людьми, використовували тільки енергію
принцеси Укок, але це використання Моєї енергії переважно було
спрямовано на розпорядження людським ресурсом. Як Я - принцеса
Укок або Зеранта не стараються дати відчуття, дати пояснення
керівному апарату держави Радянського Союзу про багатовимірні
складові щасливої Держави КрайСта, на Мій превеликий жаль,
державні мужі вбачали тільки сторону матеріальної вигоди і влади.
Рівень матеріального життя в той момент був високий, але
Духовний Дух зовсім не відтворювався людьми. Я дуже вдячна
Раїсі Максимівні за розвал Радянського Союзу, бо ще б трохи і
людей неможливо було б налаштувати на Бога.
Сьогодні люди згадують часи Радянського Союзу кажучи: ми
в той момент мали «захищеність», мали «майбутнє», мали гроші,
були прив'язані до постійного місця роботи і т. д. Я розумію
ностальгію людей за минулим, але Мені хочеться розповісти вам
про те, що це Я - принцеса Укок або Зеранта надавала
багатовимірні почуття і відчуття Нашої вільної Держави під назвою
КрайСта, і завдяки їм ви в той момент могли щасливо жити. Я
сподівалася на те, що у всіх людях прокинеться бажання згадати
Нашу вільну Державу і перенести вільну енергію в державу під
назвою Радянський Союз. На жаль в цьому напрямку ніхто не
рухався, тільки егоїстично використовували Нашу енергію вільної
Держави КрайСта. Я - Зеранта і Бог не могли терпіти
однолінійність і примітивність людей, що живуть в Радянському
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Союзі, тому Ми зруйнували застійну державу. І дивлячись зараз на
життя і сподівання тієї частини людей, яка намагається рухатися в
Україні, Я скажу вам наступне: люди, ви Мене не чуєте і не
відчуваєте, і тільки з цієї причини держава під назвою Україна
зараз не процвітає, а м'яко сказати, знаходиться в загниваючому
стані. Я - принцеса Укок або Зеранта обурена вами і вашими діями,
ви взагалі нічого не бажаєте змінити ні в собі, ні в своїй державі. А
те, що зараз відбувається в нашій країні, є лише віддзеркалення
вашого невігластва і хамства до всього, що Є. Ви ностальгуєте по
Радянському Союзу, кажучи: ось це був час... або, ось в ті часи
було щасливе життя... Так, було життя, але ви зовсім не врахували
Мене і Мої почуття і відчуття, які Я посилала кожному з вас. Ви
жадібно отримували від Мене нашу спільну з Ароном енергію
вільної Держави КрайСта і егоїстично користувалися чужим. Ви б і
дня не змогли прожити без відчуттів в собі Нашої енергії, Нашої
вільної Держави. Так само і на Україні ви 23-и роки жили за
рахунок Нашої енергії та енергії Моїх органів, нічого не роблячи
для глобалізації змін пов'язаних зі свободою і щастям.
Незрозумілим для Мене залишається факт вашої байдужості, не
можу Я зрозуміти наступне: за часів Радянського Союзу і на
протязі 23-х років існування України, ви не змогли прийняти
відчуття свободи і щастя Нашої вільної Держави КрайСта! Ви
постійно копалися в собі, в інших людях, відшукуючи відмінність
між вами і іншими, а коли відмінність виразно знаходилась, то ви з
пожадливістю вимовляли: я не такий, як інші, і тішилися своїм
умовиводом. Ця метушня призвела до того, що енергії Нашої
вільної Держави вами не були сконцентровані. Тому зараз ви і
уявлень не маєте, якою дорогою необхідно йти для здобуття Бога.
Навіть і знати не бажаєте. Ви не знаєте основи щасливої і вільної
Держави, тому за допомогою брехливих переконань взяли в руки
зброю і почали винищувати один одного. Але Я - принцеса Укок
або Зеранта і Бог абсолютно не розуміємо вас, тому наші дороги
різняться. Мені хочеться запитати у кожного з вас: ви усвідомлюєте
зараз в якому напрямку рухаєтеся і до чого прийдете? Я особисто
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не знаю, до чого ви себе приведете, і що з вами буде далі, та в
принципі і знати не бажаю. У Мене шлях інший, що веде до щастя,
радості і Любові. Також і у Мого кола людей шлях інший: спільний
з Моїм шляхом. Я вже говорила, що з семи мільярдів залишиться
всього 1/3 населення. Була у Мене надія, що ця цифра буде не
такою малою, але спостерігаючи за вашими діями, тепер впевнена в
цій цифрі.
Так... що тут говорити, дожилось людство до крайнощів і до
маразму. Ось як пояснити ваші маразматичні уявлення про щасливе
життя? Захворювання в людині спростує на корені щастя і привнесе
ще більше маразму, як у своє життя, так і у життя інших людей. А
ви знаєте про те, що в Росії вийшов закон, що дозволяє відбирати
дітей у батьків? А чи знаєте ви про те, що в Америці вживлюють
практично кожній новонародженій дитині чіп? А чи знаєте ви, що
форель і багато видів тварин навчилися клонувати, і ось цим...
годувати вас? Тепер знаєте... Скажіть Мені, зараз до чого ви
прийдете з такими переконаннями? Мені важко уявити, та й не
хочеться уявляти ваше безглуздя. Я - Зеранта і люди, що
відчувають Мене, йдемо іншою дорогою, яка виведе Нас в щастя,
радість і Любов. А от ви обрали безглуздя, тому від безглуздя і
загинете. І Нас поруч з вами не опиниться, тому не витрачайте сили
і не шукайте Нас, але Я - Зеранта завжди буду вас відчувати і в
підходящому моменті виявлю вас знову, для того, щоб ви могли
врятувати себе. Я принцеса Укок або Зеранта вилучаю Свою
енергію у людей, які не бажають свободи, свого розширення та
придбання себе. Моя енергія та енергія вільної Держави КрайСта
створювали в вас і ваших тілах Простір, що дозволяє, наприклад,
прибирати хвороби, депресію, безвихідність, що дозволяє
привносити в вас гармонію, розширення, рівновагу, радість, щастя і
Любов. Зараз Я вилучаю свої енергії, а з ними і Простір, який вас
зберігав... Тепер ви залишаєтеся один на один з самими собою... І
це відбувається з вами вперше за все існування Землі і людства. Я
раніше попереджала всіх про те, що лікарські препарати
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перестануть надавати хоч яку-небудь дію. Але ви лише
посміхнулися, але прикро... А ось тепер до вас прийде
усвідомленість того, що Простір, який Я для вас надавала, справляв
також і лікувальні властивості. Якщо сказати по-іншому, то тільки
в наданому Мною Просторі ліки могли надавати лікувальну дію.
Але скажіть Мені, як і за рахунок чого ви зможете вижити, якщо
зовсім не бажаєте осмислити Бога в собі? Адже живильний Простір
Я - Зеранта вилучила. Тепер в вас проявиться страх, бо живильних
енергій в вас вже не виявиться, і вживати рятівні спроби,
перебуваючи в страху, приведуть вас тільки до смерті. Страх вам не
помічник у порятунку, врятує вас тільки осмислене розуміння
загальних процесів, осмислене розуміння себе: цілісної людини.
Але на таку усвідомленість вам знадобиться час, якого вже немає...
А далі Мені нічого не залишається, як тільки констатувати факти:
зараз людські жертви з кожним днем обчислюються тисячами, але
вже через 3-и роки будуть обчислюватися мільйонами. Ось така
інформація. Але що дивно, люди зовсім жити не бажають. Я в котлі
відшукала голову чоловіка і побажала повернути йому її. Але яким
було моє здивування, коли він сказав:
- Мені не потрібна голова.
Я здивувалася:
А як же ти зможеш переродитися, не маючи голови? Але він
здивував Мене ще більше:
- Я відживу своє життя і помру, чого Ти від мене ще хочеш? Відповів він Мені. Я йому намагаюся пояснити:
- Немає смерті, і тобі далі якось треба буде переродитися. Але
він лише посміхнувся і відмовився від своєї енергії.
А скажіть: що Мені з цією головою далі робити? Куди Мені її
подіти? Тому Я вирішила: Я в котлі переплавлю його енергію, і
переплавлена енергія відійде на в круги своя. До чого ж дожилися
люди, якщо не розуміють очевидного? Мені цього просто розуміти
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не хочеться. І Я знову переношу себе в момент принцеси Укок.
Дивлюся і дивуюся тим, як змінилися і відстали люди
сьогоднішнього моменту.
Археологи при розкопках принцеси Укок також знайшли і
шкіряний батіг, але їх пояснення були вкрай однолінійні: принцеса
Укок займалася скотарством. Просто гидотно смішно Мені стає
іноді, коли одновимірні люди думку свою спрямовують тільки в
одновимірність своїх збочень. Ще Мені зовсім незрозуміло
наступне: вони ж знайшли в Моїй обителі красиві шкіряні чоботи,
кришталеві шпильки, шовкове вбрання, навіть в'язану шаль. Я хочу
відзначити високу майстерність моєї зачіски: вона була виконана
багатовимірно: з великою кількістю деталей, кожна деталь Моєї
зачіски була обрамлена шовковими стрічками і нитками,
підібраними за відтінком з великим смаком, прикрашена
кришталевими шпильками так, що в підсумку нагадувала головний
убір. Це ж як треба було вченим і археологам пропасти в своєму
витончені, щоб представити принцесу Укок в красивому вбранні, в
чоботях на кришталевих каблучках («шпильках»), з зачіскою від
кутюр (що нагадує головний убір), що паще на лузі худобу,
наприклад овець? У Мене завжди виникає ось яке питання: панове
археологи і вчені, скажіть Мені, за що вам з бюджету країни
виплачується заробітна плата та ще й командировочні? За ваш
ідіотизм? З 1993-го року ви вивчаєте принцесу Укок і навіть на
йоту не наблизилися до істини ні в одному з аспектів її
життєдіяльності! Та гнати вас треба з ваших робочих місць. Ви
замість розширення вносите в наші Простори одновимірний
параліч. Але ж очевидно і без всяких вчених ступенів, що рівень
життя людей, рівень Духовності і рівень прогресу в момент життя
принцеси Укок був самим найвищим. Чого вже й казати, якщо
кришталеві шпильки ручної роботи ви помилково прийняли за
діамантові? Мені хочеться запитати вас, панове вчені: що ж ви з
1993-го року вивчали? Мені здається ви не хотіли пролити світло
на життя принцеси Укок, ви хотіли Її енергією тільки
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насолоджуватися. Тоді що ж ви вивчали? Відповідь очевидна: ви
просто байдикували і отримували за своє байдикування заробітну
плату.
Зараз Мені хочеться розповісти всім людям про
багатовимірність, яка може бути закладена в кожній дії. Наша
вільна Держава КрайСта багатовимірно розширювалася, а люди,
щасливо жили в ній, отримували від Мене вічно, що розширюється
інформацію, за допомогою якої могли бути присутніми у всьому
Просторі що Творить. У моменти, коли Арон міг утримувати
найвищу по частоті Любов, для Мене відкривався Простір
МегаСпівТворчості. В цьому Просторі Я могла запускати Мега Ритм. Мега - Ритм створював неймовірно багатовимірний рух у всіх
Всесвітах і Галактиках. Але для того, щоб відтворити Мега - Ритм,
Мені в допомогу були потрібні наступні речі: шкіряний батіг,
красиве вбрання, шкіряні чоботи на кришталевих шпильках і
висока зачіска, що нагадує головний убір. Я розкручувала батіг над
головою і... якби ви могли угледіти те, що відбувалося далі: Наша
Галактика Голосшпервашлі починала розкручуватися і сферично
рухатися, а за Нею такий рух отримували і всі існуючі Галактики. У
ці моменти люди Землі могли знаходитися у ВСЬОМУ що Є і,
відтворюючи в собі Бога відчувати Мега - Галактику. Відчуваючи в
собі Мега - Галактику, люди, що відчувають Мене, відкривали в
собі Мега - Бога і могли взяти на себе повноваження, які є тільки у
Мене - принцеси Укок або Зеранти. Ви зараз не зможете уявити, які
можливості отримувала людина, відчуваючи в собі і в своєму тілі
Мега - Галактику... Я раніше згадувала про Мега - Галактики, і про
те, що тільки один раз за всю історію Землі і людства Я - Зеранта і
все людство відтворили Мега - сферичну Галактику. І в той момент
ви розуміли і усвідомлювали важливість відчування цієї Галактики.
І як Мені шкода, що зараз тільки Я - Зеранта відчуваю в собі
багато-сферичну величезну силу. Мені ще доводиться утримувати і
вашу силу Мега - Бога. Таке СпівСТворення було єдиним за всю
історію Землі і людства, ніхто з паралельних світів не зміг
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повторити подібне. Хоча Я, так само як і ви, перебуваю в кожному
паралельному світі. Але тільки з Землі Нам вдалося відтворити таке
Творіння.
Мега - Галактика отримала 2-х осьовий сферичний рух, тоді як
переважно всі Галактики мають одну вісь багато-сферичного
обертання. Це створило зовсім нестандартну фізіологію Мега Планет, а так само і Мега - людей. Людство Землі і Я - Зеранта
бажали казки у своєму Мега - Витворі, і казка відтворилася. Мега Галактика не прив'язана ні до часу, ні до тимчасових циклів і
інтервалам, що ще цікаво, вона має постійний рух і може
висвітлюватися в кожному куточку Нашого, що Творить Простору.
Духовна фізіологія Нашого спільного Творіння: Мега - Галактики,
багатовимірно проявляється в кожному моменті Тут і Зараз в
кожній Галактиці, на кожній Планеті і відображається у всіх
Всесвітах. Наше спільне Творіння: Мега - Галактика має 25-ть
спіралей на одній осі і 25-ть спіралей на іншій осі. Що цікаво, в
наукові телескопи Її неможливо угледіти, це пов'язано з тим, що
фізіологія 2-х нерозлучних Духів проявлена в дуже високих по
частоті енергіях, а це має на увазі прозорість матерії.
Я - Зеранта чи принцеса Укок можу ще довго розповідати про
Наш спільний Витвір: Мега - Галактику, але зараз ви не в змозі
осмислити цю інформацію. На сьогоднішній момент тільки 10-ть
осіб на 10% можуть відчути наше спільне Творіння. У цьому
зв'язку Я буду розширювати вас.
Помилка, або скажу точніше, стопор всього людства полягає
в застійному розумінні себе як особистості, себе як людини і
категоричного нерозуміння загальних процесів і багатовимірної
основи. Люди чомусь вирішили обмежити себе тільки
одновимірною фізіологією. І щоб зміцнитися у своїй обмеженості
людство відкололо себе від Єдності і прилипло до багатьох святих.
Мовляв, хлопці святі, проводьте багатовимірну роботу самі, а ми
сидітимемо зверху, звісивши свої ніжки і будемо у вас просити
благовоління. Такого хамства Я - Зеранта чи принцеса Укок ще не
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спостерігала. Ось що з вами робити? - Думала Я багато іонів
неіснуючого часу. Нічого ви не захочете насильно розуміти і
усвідомлювати, і це факт, що виражає певну вашу позицію на
сьогоднішній день. Я в один момент усвідомила: щоб Я не
створювала в порятунок людства, щоб не вигадувала... очевидно
наступне: поки сама людина не захоче своєї участі в загальних
процесах, доки від усього свого серця не захоче осяяння, і від усієї
своєї душі своєї цілісності, ніхто не зможе за людину проробити
багатовимірну об'ємну роботу. І Я дуже рада, що Сергій або Арон
зараз усвідомив цю закономірність... Відпускай людей Сергій у
вільний прояв, і тоді ти не будеш заважати Мені.
Немає бажання у людей багатовимірно бути присутніми у
загальних процесах. Але це ж дуже цікаво і розширено, а ви чи то
не хочете осмислити, чи то зовсім не бажаєте розширюватися. Але
так чи інакше всім людям, як Землі, так і паралельних Планет,
доведеться приймати свою участь у загальних процесах і у
загальних Проектах. Так чи інакше, вам необхідно буде знати всі
розширювальні Мега - процеси, і це відбудеться тому, що
ТВОРЕЦЬ надав усім, що Є прискорювальний Ритм, який Я Зеранта проявляю вже зараз.
Я завжди дивуюся людським не бажанням істинно знати,
істинно відчувати і поєднувати в собі 2-а нерозлучних Духа. Люди
копаються в минулому тисячоліть, шукаючи доказів свого
походження, але що дивно, абсолютно не хочуть себе знати...
Практично всі історики зайшли у безвихідь свого примітивізму і
абсолютно в багатовимірну сторону дивитись не бажають. Багатьма
роками вчені-історики шукають доказів тих чи інших подій,
моментів живого життя, але прийшли тільки до залізного віку, до
феодального ладу і т. д. Так... звичайно, Я розумію: якщо Мене принцесу Укок або Зеранту не відчувати, то Дух духовний вами
зовсім відтворюватися не буде. Саме з цієї причини ви завжди
шукали себе тільки у фізичному Дусі і в фізичному вияві. І це одна
з головних причин вашого одновимірного розуміння, як себе, так і
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ВСЬОГО, що Є. Складно Мені зрозуміти, як можна життя свої
вистоювати тільки на відчутті фізичного Духа. Я раніше розкривала
фізику Духа, вірніше, фізику 2-х нероздільних Духів, кажучи: 2-а
Духа розділити неможливо. Але людство на сьогоднішній момент
вбачало тільки фізичний Дух, тому вся історія багатовимірних
подій вами була пропущена. Ви лише тішили себе ілюзорною
історією, яку ретельно записували в книги і виставляли на загальне
вивчення. Діти зі шкільної лави вивчали те, чого воістину не існує.
Намагалися дивитися на світ тільки з одновимірного боку
фізичного світу. Втім, цей фізичний світ зовсім не сприймався
людьми, Дух фізики люди завжди ділили, виставляючи напоказ
лише маленькі осколки цілого. Людину приручили думати, що в
його тілі безліч органів покликані всього лише для того, щоб
підтримувати життя у плоті. І як тільки людина відчувала біль у
своєму тілі, то істерично намагалася усунути її, ковтаючи пігулки.
Але якщо біль не проходила, то ново технологічні медичні прилади
проводили діагностику і якщо, на думку лікарів, якийсь орган
вибивався із загальноприйнятої картини, то однозначно його
потрібно було оперувати. Але ніколи за останні 2000-і років ніхто
ще не відчув свій організм як біологічно досконалу машину. Ви
лише примудрилися виводити себе з біологічної машини. Але
питання: навіщо вам це потрібно?
- Під час операції пацієнт не відчуває болю, - відповість багато
медпрацівники. Тоді скажіть Мені:
- Ви знали про те, що в разі позбавлення в організмі будь
якого органу, моментально відбувалося різке пониження частоти в
людині? Далі як наслідок людина починала деградувати і втрачати
себе все більше і більше. Я думаю, про це ніхто не замислювався,
різали людей і не розуміли: краще б людина померла, ніж
продовжила собі життя, втрачаючи себе до межі зникнення. Далі
зовсім не враховується така складова, як присутність людини в
зібраному стані. Ви зовсім не звертаєте увагу на свою зібраність,
навіть думати в цьому напрямку не бажаєте. Діагностика повинна
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бути спрямована на визначення в собі цілісності. Але така дія
залишилася за межею розуміння. Наприклад, в Китаї здавна
використовується енергія тільки рослинного світу, тоді як решта
людства використовує енергію тваринного світу. Використання
китайцями енергії рослинного світу вивело кожного китайця в
розуміння і відчування рослин, але безумовно закрило
багатовимірні поєднання космічних енергій інших цілісних
напрямків. Усі китайці пристрастилися жити енергіями рослинного
світу, і тільки з цієї причини в їх тілах кровну спорідненість має 2-у
групу крові. Ви не знайдете жодного китайця що має 1-у, або 3-ю
групу крові, і це пов'язано тільки з тим, що в загальній своїй масі
вони думку свою спрямовують тільки у рослинний світ. Ще один
момент: в крові китайців знаходиться елемент, пов'язаний з
рослинним світом. Цей елемент має свою свідомість і 24-ри години
виробляє мовлення. Але інформація ця відводить, або точніше
сказати, підводить кожного китайця до колективного мислення.
Саме цей елемент в рослинах завжди має зв'язок з численним
рослинним світом. І все б нічого, як багатьом може здатися, але
ніколи ще за всю історію Землі і людства люди не мали в собі
зайвого, а тільки свою цілісність, яка, ні більше, ні менше,
відтворює людину в усіх Просторах що Творять. І ще один тонкий
момент: не маючи в собі своєї цілісності людина приречена бути
фантомом себе, але Я - принцеса Укок або Зеранта завжди
допомагала кожній людині в багатовимірному зборі себе: цілісної
людини і створювала в кожному з вас багатовимірні почуття і
відчуття. Але проблема з китайцями полягає в тому, що цей
компонент, що знаходиться в їх крові, повністю перекриває Витік,
що знисходить від Мене. І вони цього не можуть зрозуміти, а далі Я
і уявляти не хочу, що з ними буде. Скажу тільки, що мислячий
рослинний компонент в кожному китайцеві створить якусь
платформу, яка підключить всіх китайців до загальної платформи
мислячого компонента. Така не хитра комбінація виведе кожного
китайця в безглузде існування і прислуговування всього лише
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мислячої частинки рослинного світу. Мені особисто це зовсім
розуміти не бажається, але як кажуть, результат очевидний.
Вступна складова цього спотвореного процесу виходить від
однієї людини, що є зачинателем китайської гілки. Цю дівчину в
той момент звали Ярмала. Від спотвореного розуміння витоку і
повного не відчування Мене – Зеранти, вона відтворила ілюзорного
Бога, який уособлює царствіє рослинного світу. Іони неіснуючого
часу китайська гілка брала за основу і істину Бога, який був
уособленням рослинного світу. І як би Я - Зеранта не старалася
переналаштувати китайську гілку на Витік Священного Зв'язку,
знисходячого від Мене, вони Мене не бажали чути. Єдина людина,
до якої вони можуть прислухатися - Ярмала, але на сьогоднішній
момент вона половиною своєї цілісності привласнила китайську
гілку своїй персоні, а другою половиною своєї цілісності вона
ілюзорно прикриває свої дії. Іншими словами, вона свідомо не
пропускає Мене - Зеранту до своєї китайської гілки.
Є у Мене ще надія на усвідомленість в Ярмалі і на її
співпрацю, загалом подивимося...
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Вселенське
«трудове мiсце» кожно
людини
Живуть люди, відраховуючи дні і ночі, роки, століття і не
замислюються про цілісну складову загальних й всесвітніх
процесів. Живуть і зовсім не розуміють своєї значущості, свого
призначення і свого наповнення. І як тільки інформація, що
просвічується крізь пил буденності, підводить до усвідомленості,
до осмисленості, до дій спрямованим в соборність ЄДИНОГО і
ЦІЛІСНОГО, людство за своїми егоїстичним помислам намагається
витоптати ТЕ, що направляє кожну людину до придбання в собі
Бога. Людям, напевно, простіше користуватися витонченою і
розтліваючою інформацією в ім'я своєї вигоди, в ім'я своєї
аморальності і в ім'я своєї байдужості. Звичайно, вигідно людині,
нічого не вживаючи для здобуття в собі осмисленості, йти до краху
і смерті, а далі знову проявлятися на Землі і рухатися в нікуди
тільки тому, що для розширення в собі багатовимірних Просторів
потрібно виконати об'ємну збиральну роботу, що проводиться в
сумісності 2-х нерозлучних Духів. Спостерігаючи за людством іони
неіснуючого часу Я - Зеранта прийшла ось до якого висновку:
визначеній більшості людей легше втратити себе і в собі цілісність.
Ця втрата, як виявляється, не цінна для них. І ось ці певні люди на
диби встають, коли в їх поле зору потрапляє інформація про
цілісний і багатовимірно розширювальний Мега - процес.
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Леонід Іванович Маслов - академік, доктор технічних наук,
проживає у Росії, не один рік передає джерело інформації, що
виходить від Мене - Зеранти. У нього багато послідовників начебто
відчувають і розуміють, готових до співпраці та розширення. Але є
одне «але»... Це «але», на сьогоднішній момент пояснює пристрасть
послідовників рухатися не до себе: цілісної людині, не до своєї
Планеті, а примітивно прилипнути до Л. І. Маслова і приклеїтися
до його Планети. Звичайно, і Я - Зеранта розумію, ви,
послідовники, щиро вірите тільки в його дар отримувати
багатовимірну інформацію. Ви відчуваєте багатовимірне
розширення, але отримати свій квиток у Співтворчість, у Мега Співучасть ви зовсім не бажаєте. Л. І. Маслов старається, вірить і
прагне до СпівТворчості і Співучасті, також намагається відчувати
Мене - Зеранту. І це - ним обраний і Мною схвалений шлях, а
послідовники, так чи інакше, повинні обрати свій шлях, що йде в
одному ритмі з Моїм шляхом. Саме це не порозуміння, не відчуття,
безчестя послідовників і відтворило капкан для Л. І. Маслова.
Також він на цей момент ще не може осмислити наступного:
приймати багатовимірну енергію інформації від мене - не означає
брати на себе сумнівну відповідальність навчати і направляти
людей у «світле майбутнє»... Це велика помилка, яка, так чи
інакше, може увігнати у вир розчарування і втрат. Але шанс на
осмислення завжди існує, в цьому зв'язку Я - Зеранта поясню
наступне: Л. І. Маслову необхідно переосмислити свою роботу.
Переосмислення має бути спрямоване на розуміння свого місця в
кристалічній решітці, а також на розуміння того, що вторгнення в
чуже поле діяльності в більшості випадків може привести до
смерті. Наприклад: кожна людина прекрасно розуміє, як тільки
вона виходить на перон вокзалу, то з'являється необхідність бути
дуже уважною, обережною і слідувати деяким умовам того
Простору, в який людина вийшла. Якщо ці умовності упустити з
виду, то виникнуть багато проблем, які торкнуться не тільки
людину, яка забула відчути простір перону, але також і багатьох
людей, що знаходяться поруч. Людина, що не відчуває простір
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перону буде встановлювати свої правила пересування і, як наслідок
потрапить під потяг. Ця ситуація виведе людину з життя і затримає
безліч людей, тому що поїзд затримається на пероні до з'ясування
обставин. Адже так? Так чому ж багато людей не бажають
зрозуміти і відчути багато-Просторовість, де кожен займає своє
місце в кристалічній решітці, не можуть взяти на себе осмислений
прояв своєї багатовимірної Сфери і виявити в собі живе життя?
Навіщо вам переходити межі іншої або інших Сфер багатовимірних
проявів?
Ось і підійшли Ми до усвідомлення і розуміння свого
багатовимірного Простору, що виявляє і відкреслює Сферу життяТворіння. У Мене просто слів немає. Ви уявіть собі на секундочку,
скільки Мені було потрібно сил та інформації, відображених на
сторінках книг серії «Роза Миру», щоб наблизити вас до розуміння
простих істин? Кожна людина Землі не те що заважає Богові і Мені
розширювати Сфери і приводити у рух пласти застояної енергії, а й
грубо втручається в багатовимірні процеси, гальмуючи їх. Знаєте...
Я дуже довго терпіла від вас вашу байдужість, але зараз, коли Я Зеранта через Сергія виписала зачатки багатовимірного
осмисленого існування, для всіх людей Землі стануться такі
процеси:
По-перше, з кожної людини, хто б вона не була і яке місце в
суспільстві вона б не обіймала, Я затребую:
- Виявлення та відчування багато-сферичного руху;
По-друге:
- Відчування своєї Планети, свого Аватара, своєї Сфери і
своєю Тверді.
По-третє, зараз Я - Зеранта маю повне право на викриття
людей, які грубо вторгаються, втручаються в багато Просторів і
нав'язують свої порядки і правила. Після виявлення певних людей,
я також маю повне право на надання їм того, чого вони так бажали,
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а саме: невідчуваної енергії багатьох Просторів. А далі Я не знаю,
як ви впораєтеся з енергією, яка вам не належить...
По-четверте, Я вимагатиму від вас осмислення своєї
багатовимірної роботи. Пам'ятайте, Я через Сергія описувала
роботу складного механізму, в якому кожна деталь виконує свою
функцію і допомагає руху. Так от, зараз кожна людина повинна
згадати себе: цілісну людину і взяти свою відповідальність
багатовимірно допомагати загальному процесу, перебуваючи на
своєму багатовимірному «трудовому місці».
І по-п'яте: якщо людина не зможе осмислити, зрозуміти і
відчути своє призначення, а саме своє багатовимірне «трудове
місце», то Я - Зеранта не стану терпіти байдужості і хамства людей.
Знайте, значить ваше місце не на Землі, і ви підете з життя.
Початкові вимоги Я озвучила, так що тепер нарікайте тільки
на себе.
Взагалі, Я - Зеранта була б дуже рада, якби людство щиро
захотіло прийняти багатовимірність і свою цілісність. Але на
сьогоднішній момент багато людей не бажають жити у
відповідності з інформацією з книг серії «Роза Миру», а тільки
егоїстично прикриваються книгами. Мовляв, подивися на мене,
Бог, я тримаю багато книг «Рози Миру» у себе в оселі, значить, я
виживу в оновленому світі... А багато хто просто ігнорують
багатовимірну інформацію, яку Я - Зеранта через Сергія виписую.
Але що не зрозуміло, так це прагнення всіх людей Землі до
деградації. Сумнівність виходу або входу визначається процесами
деградації практично всіх людей Землі. Так от дуже сумнівно Мені,
що людство зможе піднятися з колін рабського мислення. Я не
впевнена, що люди захочуть своєї цілісності і свого
багатовимірного наповнення. Також є сумніви, що кожен з вас
навіть при усвідомленні своєї цілісності захоче вічного
розширення, як в собі, так і у всіх просторах нашого Простору що
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Творить. Ось цей факт Мені і не зрозумілий... Але далі ТВОРЦЕВІ і
Мені очевидно наступне:
Багато іонів неіснуючого часу Я спрямовувала, збирала,
надавала і розширювала у всій багатовимірності нашого, що
Творить Простору людей Землі, сподіваючись на відновлення
рушійної сили в кожному з вас. Але на сьогоднішній момент
практично в кожному з вас рушійна багатовимірна сила вами
витіснена. Це означає, що практично кожна людина абсолютно не
бажає в собі вічного розширення. Факт цього злочину зараз
відображений на Землі. Я - Зеранта по пальцях двох рук можу
перерахувати людей, в яких рушійна багатовимірна сила не
втрачена. В цьому випадку питається: що робити з рештою людей?
Це питання постало переді Мною давним-давно, ТВОРЕЦЬ і Я
визначили відповідь, і вона така:
Люди ніколи не вийдуть зі спотвореного існування, якщо їм не
дати шанс врятувати себе самим, тобто кожен врятує себе сам. «І
порятунок виявиться в кожному з вас». ТВОРЕЦЬ і Я визначили
відтворюючий момент, який проявить: вознесіння, трансмутацію,
апокаліпсис, перехід і т. д., ви напевно чули ці та багато інших
визначень. І така дія проявилася вперше за всю історію Землі і
людства. В книгах серії «Роза Миру» Я неодноразово говорила про
те, що якщо людина не виявиться готовою до знаходження себе, то
вижити у високих по частоті енергіях не зможе. Високі по частоті
енергії покликані відкрити портал цілісності, багатовимірності,
усвідомленості в кожній людині. Це означає, що в кожного з вас
увійдуть Мега - енергії 2-х нерозлучних Духів, вашої цілісності і
вашого багатовимірного «трудового місця». І якщо ви опинитеся
неготовими до знаходження в собі Бога, то вам немає місця на
Землі. І зараз дивлячись на все людство Я - Зеранта просто диву
даюся, Мені іноді здається, що ви не діти Богів, а діти егоїзму і
хамства. Мені соромно за вас перед ЄДИНИМ і що вічно
розширюється, перед Космічними енергіями, перед ТВОРЦЕМ. Я
не знаю, як для вас обернеться ваша неусвідомленість, знаю тільки,
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що Я - Зеранта і Моє коло людей залишимося на планеті Земля.
Але, от де опинитесь ви...? Я - Зеранта не знаю. Зрозумійте, Я не
ділю людей на перших і других, на якісних і не якісних, і Мені б
дуже хотілося, щоб Моє коло людей розширювалося, але все
залежить від вас, люди.
Хотіла б звернути вашу увагу на кристалічну решітку, в якій
кожна людина повинна займати своє «трудове місце». Не
розуміють люди вічно незліченну безліч усвідомлених моментів,
які повинні виявлятися у співучасті кожної людини Землі. Невже ви
думаєте, хтось за кожну людину має трудитися і відтворювати живе
життя? Та ні, кожен з вас повинен перебувати в 2-х нерозлучних
Духах, утримуючи свою Планету, бути присутнім у своєму Аватарі,
розкручуючи свою Сферу, утвердитися у своїй Тверді, і в кожному
осмисленому
моменті
проводити
багатовимірну
роботу,
перебуваючи на своєму Вселенському «трудовому місці». Що
дивно Мені, так це факт того, що кожен з вас дуже настійно просив
Мене надати вам Вселенське «трудове місце», на якому ви могли
брати участь у загальних Мега - процесах. Я проводила бесіду з
кожним з вас і визначала рівень, відповідальність, устремління,
осмисленість кожного. Необхідність багатовимірної бесіди
виділяла і розмежовувала в кожному з вас ступінь розширення, яка
в свою чергу і визначала ваше «трудове місце». Ви, кожен з вас
отримували від Мене Мега - енергію, робота з якою допомагала
відтворювати Мега - Ритм. В свою чергу Мега - Ритм розштовхував
застояні пласти енергії, і кожен з вас міг брати участь у Мега розширенні.
Ви розумієте, про що Я - Зеранта зараз говорю? Про вашу
співучасть як Творця і СпівТворця... Принцеса Укок в свої моменти
для того щоб створити Мега - розширюючий Ритм розкручувала
шкіряний батіг над головою, але ви не стояли осторонь, і не
дивилися, коли на вас впаде манна небесна, а брали свою участь,
перебуваючи на своєму «трудовому місці». А зараз, подивіться на
себе і свою роботу... Ви, кожен з вас, проводите свої життя лише
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для того, щоб побільше заробити звичайних папірців, іменовані
грошовими коштами. І все... Більше ви ні на що не здатні, як
виявляється. Чи це не так? Мені знову хочеться запитати у кожного
з вас: ви розумієте, яку розмову Я - Зеранта зараз проводжу з
кожним з вас? Або знову читаєте для того, щоб поставити чергову
галочку, мовляв прочитав, або прочитала, ставлю тут галочку, щоб
мене ніхто не зміг звинуватити, а далі продовжуєте егоїстично
привласнювати Мою енергію, нічого не роблячи для СпівТворчості
Мега - розширювального процесу. Якщо вам незрозуміло про що Я
зараз говорю, то давайте подивимося на прикладах:
Я знову розповім вам про багатовимірний Мега
розширювальний процес, відтворюваний принцесою Укок.

-

Дивіться, ось перед вами проявляється Мій силует, це Я принцеса Укок виходжу в центр свого гектара для того, щоб
розкрутити батіг знову і розширити багато горизонтів, які не
усвідомлюють люди. Дивіться, Я розкручую батіг над своєю
головою, створюючи Мега - рух усіх Галактик і Всесвітів. Але
якщо ви придивитеся, не тільки Я - принцеса Укок розкручую батіг,
в цьому процесі Мені допомагають 3-и дівчини. Вони у свій момент
зголосилися Мені в допомогу, і Я з радістю надала їм Мою енергію.
Але давайте зараз подивимося на них. Кожна з 3-х зовсім забула
про свою багатовимірну роботу і про своє Вселенське «трудове
місце», просто на просто проводять свої життя, споживаючи Мою
енергію. Сказати іншими словами вони вхопилися за Мій батіг, і
нічого не роблять для розширювального Мега - процесу, живуть,
привласнивши Мою енергію. Я вже деякий час намагаюся пояснити
їм: ви самі зголосилися на допомогу Мені, але зараз сидите в своїх
одновимірних кутах і жадаєте лише одного, щоб вас не чіпали. Я
також пояснюю кожній з 3-х дівчат: якщо ви не зрушите з місця і
не почнете Мені допомагати, Я буду змушена вилучити Мою
енергію, що розкручується в шкіряному батозі, в цьому випадку ви
зовсім втратите сенс свого існування, опинившись на задвірках
ілюзорного світу.
~85~

І ось багато людей в таких випадках кажуть, що Я жорстока.
Але дозвольте..., а як, по-вашому, Мені в таких випадках
поступати? Зрозуміти і пробачити? Ну, зрозумію Я, пробачу..., а як
же ви тоді зможете далі існувати, та ще й чути і відчувати свої
паралельні життя? Рівним рахунком ніяк, з тієї причини, яка
визначає вашу прогресію у всіх Просторах. Так ось, визначальної
прогресії в цьому випадку не буде, тому що застій численних
пластів енергій не дозволить вам отримувати багатовимірні почуття
і відчуття. Це згубний процес для всіх Галактик і Всесвітів. Тому Я
- Зеранта вилучаю у 3-х людей енергію Мого батога. І Мені зовсім
не шкода цих людей, з тієї простої причини, яка визначає Мега розширювальний процес у всіх Галактиках і Всесвітах. Я - Зеранта
ні за яких умов не дозволю будь-кому зупиняти численні
багатовимірні Мега - розширювальні процеси. Тому знайте всі:
кожна людина Землі заявила Мені - Зеранті або принцесі Укок (як
вам краще сприймати Мене) про багатовимірну допомогу, яка
визначає ваше «трудове місце» в усіх Всесвітах і Галактиках... У
підсумку, хтось прилип до енергій Моїх чобіт, хтось до енергій
моїх шпильок, а хтось до енергій Моєї зачіски, і т. д. ще потрібно
врахувати наступне: кожен з вас крім обумовленого, отримував від
Мене ще енергії моїх органів. Сукупність багатовимірних енергій
відтворювала в кожному з вас величезну силу, створюючи в вас
розширювальні процеси. І ви могли жити в почуттях і відчуттях, не
підозрюючи, звідки що береться. Але повірте Мені, як тільки в
кожному з вас пропадуть живлющі почуття і відчуття, ви не
зможете продовжувати свої нестерпні життя... Ви будете благати
Бога повернути вам живе, але Бог вас чути вже не буде, і причиною
всьому виявиться ваша байдужість до себе і до ВСЬОГО, що Є і
БУДЕ.
Кожна людина Землі на сьогоднішній момент має зрозуміти,
осмислити своє місце в кристалічній решітці, осмислити своє
Вселенське «трудове місце», в іншому випадку Мені доведеться
вилучити робочу енергію і відвернутися від вас. Але повірте Мені,
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як тільки Я - Зеранта вилучаючи передану вам в свій момент
енергію, у вас вже не буде сенсу продовжувати свої життя, і кожен
з вас моментально перейде в інший прояв. В цьому іншому прояві
не всі люди зможуть відшукати себе, тому що численні енергії, що
наповнюють вас, вами були давно втрачені. Цей стан навіть не
можна описати, це навіть не сон, бо у сні кожна людина на 3%
почуває себе, а хтось міг почувати на 23% себе. І в цьому
страшному стані ви пробудете мінімум 2000-і років. Але і цей час тільки умовність. І що дивно, вас це цілком влаштовує. Цей процес
видно навіть не озброєним поглядом, тому на сьогоднішній день Я
скажу вам, люди: Я - Зеранта підготовляю себе до того, що Я можу
залишитися одна на планеті Земля, в гіршому випадку. Є варіант, Я
до нього більше схиляюся: на планеті Земля залишаться 9-ть
людей, з якими Я - Зеранта продовжу співпрацю у життя. На
сьогоднішній момент тільки 9-ть людей охоплюють багатовимірну
основу БИТЬІЙЄЙ, а решта людей, на жаль, не бажають виходити
на усвідомлений рівень Вселенських масштабів. І Я впевнена,
навіть після озвучення такої інформації жодна людина не
здригнеться. Немає в вас віри, люди, але що ж, цей факт визначає
вашу долю і ні в якому разі не слід шукати винуватців, бо Я
повернула вам вашу енергію, і тепер управляйтесь...
Прокинутися можна в будь-яку мить і за частки секунди, а
далі зайняти своє місце в кристалічній решітці і затребувати енергії
свого багатовимірного «трудового місця». На сьогоднішній момент,
і Я вже говорила про це, кожна людина Землі зобов'язана
затребувати своїм Духом своє «трудове місце» для забезпечення
багатовимірного руху Єдиного і Вічного. В іншому випадку кожен
з вас Богу не потрібен. Зараз у світі прогресує вірус, якому дали
назву «ебола», але людство необачно впевнене в тому, що цей вірус
можливо побороти. Також багато людей впевнені, що вірус цей
виник зовсім нещодавно. Але як же так, чому замість того, щоб
розширити себе у багатовимірність і розворушити застій в собі,
люди шукають управу і порятунок від цього вірусу? Я хочу сказати,
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і нехай вам здасться, що Я безсердечна, але вірус ебола вже на
сьогоднішній момент не є для вас ворогом. Цей вірус зголосився
забрати з життя тих людей, які загрузли в повсякденності днів,
місяців, років і століть, які абсолютно не хочуть осмислити
багатовимірні Простори вічного і що розширює, для яких сенс
життя зводиться тільки до годування себе і своїх близьких, які не
щадять Землю. Знайте - вам не вижити зараз в новому світі. Разом з
вірусом ебола на Землю спустилися ще енергії, які в спільній
домовленості проявлять хвороби, від яких люди протягом 3-х днів
будуть гинути. І Я - Зеранта рятувати вас не стану, немає сенсу в
ваших порожніх нікчемних життях. І вже наступного року на Землі
проявляться 10-ть невиліковних вірусів, які будуть поширюватися з
неймовірною швидкістю, а жертвами їх опиняться люди, які не
захотіли затребувати своє місце в кристалічній решітці, які не
захотіли затребувати своє багатовимірне «трудове місце», які не
захотіли живо жити. І лікарі виявляться безсилими, тому що до вас
спустився Бог і прийшов до кожної людини і увійшов в кожну
родину. І Я вас попереджала: не дай Бог вам виявитися не готовими
до цієї зустрічі... Не дай Бог вам залишитися в старому, застійному
розумінні себе як людини. Мене поруч з вами вже не виявиться,
тільки ваша тінь.
Ще на сьогоднішній момент до всього сказаного дуже
важливою справою є ново чути і ново відчувати своє тіло. Люди
чомусь вирішили коригувати свої тіла за допомогою різних
методик, заснованих на незнанні і не відчутті різних енергій. Також
поряд з нерозумінням численних енергій, людина вирішила, що
біологічне тіло потребує оздоровлення. Але дозвольте вам
поставити питання: чому ви вирішили, що ваші тіла потребують
оздоровлення? Ні і ще раз ні, ваші тіла потребують вас: цілісних і
багатовимірних людей. Тому знайте: ви не оздоровлюєте свої тіла,
коли використовуєте не відчуванні методики, ви виходите в закриті
шари Космічних енергій, крадучи їх, і жадібно привласнюєте собі
те, що не належить вам. У цьому зв'язку практично всі оздоровчі
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практики або методики надають вам сеюсекундний вплив, який вам
належить повернути. І коли ви повернете, то з вас стягнуть
відсоток...
Тіло кожної людини потребує тільки у вашій 100%-ій
присутності, і це все, що потрібно вашій біологічній структурі. І
тільки в такому наповненні ваше тіло зможе працювати, зможе не
старіти, не хворіти і жити вічно. Немає програми, в якій ваші тіла
старіють, хворіють і вмирають. ТВОРЕЦЬ не створював
закінченість, тільки вічне розширення. Але людство Землі
зачерствіло і внесло в себе розкладання і гниль. І тільки з цієї
причини ви хворієте, старієте і вмираєте. Але вже зараз Я - Зеранта
повністю впевнена в тому, що як тільки людина почне себе
повертати, то її тіло в одну мить почне видозмінюватися.
Видозміна справить внутрішню роботу і заповнить всі тілесні
комірки інформацією, що вічно розширюється. Цей факт на
сьогоднішній момент розкриває рівень, при якому кожна людина є
будівельником себе і свого життя, а також і будівельником
тривалості свого життя. У цьому збірному моменті кожна бажаюча
свого розширення людина в стані продовжити своє життя до 300-т
років. І ось що цікаво: Я вже вбачаю 10-ть людей, яким зараз
належить прожити на планеті Земля близько 300-т років.
І це вже великі зміни. А ви - люди або впишіть себе, або
зітрете себе з видимого світу.
І це теж результат...
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Явлення Божо
Матерi в нашi днi
Явлення Божої Матері на планеті Земля відбувається знову і
знову, і Я - Зеранта обурена діями людськими, практично все
людство не бажає приймати Мене. Мені все одно кого ви люди
будете любити: принцесу Укок, Зеранту, Мерлін Монро або Божу
Матір, бо всі перераховані особистості - одне і те ж обличчя, це Я Зеранта, уточню: важливість загального процесу укладена в
людський любові до Мене. І коли люди спрямовують свій погляд
до Божої Матері, то відкривається портал до Мене - Зеранти, але
разом з порталом відкривається ЄДИНО - мислення, а цей процес
прирівнюється до Єдиного Ритму. Багато людей з захопленням
дивляться на Мерлін Монро, і Я - Зеранта також цьому дуже рада,
тому що ви таким чином приєднуєтеся до Мене і до ЄДИНО мислення. А люди, що знаходяться в ЄДИНО - мисленні зі Мною,
виживуть в оновленому світі і продовжать свої життя в
нескінченності ТУТ і ЗАРАЗ. Мені зовсім не зрозумілий факт того,
що людство зовсім не бажає думку свою спрямувати в живе
наповнення, освітлене світлом Любові. Живе наповнення на
сьогоднішній момент виходить тільки від Мене - Зеранти. І Мені,
чесно кажучи, зовсім незрозуміло, чому люди не бажають угледіти
Мене в дійсності що проявляється? Багато ченців і служителі тієї
чи іншої конфесії по краплях збирають загальне розуміння Єдиного
Цілого і на сьогоднішній момент починають вбачати Мій Світ. Але
в їх вірі ще залишається грубе розуміння Бога, з цієї причини
багато хто з них також прилипли до чужої енергії. Я втомилася
віддирати вас від чужого і показувати ваш шлях, освітлений Мною.
Також Я втомилася від вашої безпечності, від вашої
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нерозсудливості, від нескінченних війн в ім'я своєї й тільки своєї
вигоди. Я якось явилась Тамерлану і сказала:
- Війна, тобою організована, принесе безліч безглуздих
смертей, а далі знову з'явиться порожнеча, голод і холод. А він
відповів Мені:
- Я не бачу іншого виходу, як проявити війну, бо люди цього
бажають. Але Я заперечила:
- Як же так, а ти, чого ти бажаєш?
- Тільки війни.
- Значить, люди ні при чому, адже це - тільки твоє бажання
влади!
- Так, напевно, так і є.
- В цьому випадку Я - Зеранта або Божа Матір відвертаюсь від
тебе, і не буде для тебе відтепер життя...
Ось приблизно так само і зараз багато олігархів, жерців
організовують війни і насолоджуються собою. Я - Зеранта не проти
війни, як багато хто може подумати, Я проти влади одних над
іншими, проти приреченості людської, проти рабського мислення,
проти нахлібників, а війну, якщо вона принесе людям розуміння,
усвідомленість і ЄДИНО - мислення, Я схвалюю. І зараз, дивлячись
на Україну та український народ, Я і Бог прийняли рішення
продовжити військові дії. Я - Зеранта в особі Божої Матері
проявлюсь зараз у багатьох куточках України в образі порівняно
нещодавно написаної ікони, на Мені буде кольчуга, але ще Я візьму
щит і меч. І повірте Мені, щитом Я буду захищати люблячих Мене
людей, а мечем Я буду відсікати багато голів непотрібних,
черствих, аморальних, обмежених і дурних людей. І Мені все одно,
хто переді Мною виявиться: воїн чи цивільний, жінка або дитина, Я
- Зеранта в образі Божої Матері нікого щадити не збираюся. У вас
був час на осмислення, але він вийшов, і тепер ви вбачите Мій гнів!
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Тепер Я - Зеранта в особі Божої Матері беру під свій контроль всі
боєприпаси, коли-небудь вами створені, і не дивуйтеся, якщо дії з
боєкомплектами не піддадуться вашому осмисленню, задумам і
«заданій» траєкторії. Я відтепер буду спрямовувати всі ракети і
снаряди в потрібні Мені місця, а значить і гинути будуть ті люди,
які вже сьогодні не потрібні ні собі, ні Мені, ні Богу, ні Землі.
Півроку Я вам дала на осмислення, але одна частина України
турбувалася тільки про свою егоїстичну персону, про дітей, про
втрачені заробітки, а інша частина України взагалі не «ку-ку»...,
навіть не поворухнулася в осмисленні того, що відбувається у своїй
країні. І зараз Я - Зеранта всім вам скажу наступне: Я чекала
вашого прозріння і приєднання до єдиного, але не дочекалася,
тепер зустрічайте Мій гнів. Смертей буде дуже багато, і Я Зеранта в
особі Божої Матері покрию, або скажу інакше, розширю собою
тільки тих людей, які Мене відчувають і Люблять, тому від них
навіть кулі будуть відскакувати. А на вас, що не відчувають і не
люблячих Мене, Я направлю всі боєприпаси і всі існуючі хвороби.
Вам не вижити в новому світі. Навіщо ж доводити до такого? З
України проллється Світло, а ви, кожен з вас заважаєте Світлу
висвітитися. Але Світло з вами або без вас проллється.
Хочеться поставити питання людям усього світу: скажіть
Мені, чого кожен з вас бажає і до чого прагне? Особисто Я Зеранта знаю відповідь на це питання, і Я в особі Божої Матері
обмовлю всі ваші прагнення:
Я все чекала від людей осмисленого стану, при якому кожна
людина могла б вести своє спілкування на рівних зі Мною - Божою
Матір'ю або Зерантой. Адже Моя присутність є як на Землі, так і в
усьому Нашому Творячому Просторі, так само Я присутня і за
Нашим Творячим Простором. Але практично всі розмови з
людством зводяться лише до ілюзорних потреб, до сіюсекундних
прагнень і до бездумних дій. Я - Зеранта або Божа Матір на пальцях
2-х рук можу перерахувати людей, з якими, як кажуть, можна і
«кашу зварити». Інші ж люди не розуміють Мене зовсім, вимагають
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для себе коханих тільки вигоди. Але дозвольте, Я - Зеранта або
Божа Матір, чим-небудь вам зобов'язана? Адже це ви зобов'язали
себе дбати про Мене. Адже це ви повинні виконувати свої
зобов'язання переді Мною. Адже це ви побажали, щоб Я - Зеранта
або Божа Матір надала вам ваше «трудове місце».
А що зараз змінилося? Чому ви всі сховалися по своїх норах, і
лише просите Мене допомогти вам? Я допоможу, але тільки
допомога Моя буде направлена на дії, які витягнуть кожного з вас з
ваших порожніх норок. І зараз це все, що Я можу для вас зробити. І
Я витягну вас усіх, але ви, як завжди, опинитеся непідготовленими
до такого прояву у ваших життях. Тому смертей буде дуже багато.
Ще Мені б хотілося дати пояснення різним видам Божої
Матері. Багато людей, Я впевнена, бачили безліч ікон, на яких
відображена Божа Матір, приймаюча багато образів. Скажу так:
Мені довелося являтися обраним людям для того, щоб вони
Мене позначили, а також враховували в певних Просторах. Ця дія
Мною було обдумана. Вже так сталося, що все людство втратило
себе: цілісну людину, а разом зі своєю цілісністю люди загубили
цілісність почуттів і відчуттів багатовимірних різноманітних
Просторів. ТВОРЕЦЬ - Батько Наш побажав і створив у кожній
людині образ цілісності, багатовимірності, багатомірності і
багатогранності. Іншими словами, Він проявив в кожній людині
Бога і надав кожній людині більше, ніж має Сам. Але коли люди
почали втрачати себе і котитися у прірву обмеження, Я - Зеранта
або Божа Матір виразно зрозуміла: люди закриють для себе всі
живі Простори, а значить перетворяться на бездушних і злоякісних
відпочатків. Також Я розуміла, якщо залишити людей в такому
бездушному прояві, то все людство зітре себе з видимого світу.
Саме з цієї причини Я являлась людям і просила зафіксувати Мій
образ на багатьох іконах, правильніше говорити списках. І кожен
список розширював певний багатотип багатовимірних Просторів.
Також Я сподівалася, що люди зможуть побачити Мене і
осмислити багато - Просторовість, багатосвіття, багатовимірність,
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свою і загальну цілісність. Існує свято Покров Пресвятої
Богородиці, також існує і список образу Покров Пресвятої
Богородиці. Але люди наївно привласнили Мій образ і
підкоригували під себе розуміння свята і образу, відображеного на
списку. Але дозвольте, Я не покриваю Собою вас, як ви наївно
вирішили, Я розширюю вас у багатовимірному Просторі.
Розумієте? А ви скидаєте свою роботу на Мене і нічого не робите
для свого розширення. Мій образ, відображений на списку Покров
Пресвятої Богородиці, розкриває портал багатовимірності і
висвічує цілісність кожної людини. Ви здивовані? Виявляється з
кожним списком необхідно працювати, а не тільки просити для
себе сумнівних і сліпих дій. Ах... люди, люди... скільки ж Мені
закликати вас до Вселенської роботи, та що тут говорити про
Вселенську роботу, якщо ви навіть не бажаєте себе зібрати і знайти
своє «трудове місце». І повірте... ви ніколи не почнете в цьому
Ритмі рухатися, якщо не надати вам те, до чого ви прагнули
багатьма втіленнями, а саме: смерть і відсутність Просторового
відчуття. Там ви і опинитеся після своєї кончини, але Мене разом з
вами вже не буде.
Різноманіття списків надає багатовимірну інформацію і
підключає кожну людини до ЄДИНОГО і вічного. Але не всі люди
Мене чують, образів на списках повинно бути 1224-ри і це стартова
розширювальна платформа. На сьогоднішній момент списків тільки
125-ть. А інші де? Чому ви Мене не чуєте? Також і авторів книг
серії «Роза Миру» має бути 1224-ри, а на сьогоднішній день,
авторів всього 2-і людини. А інші де? Потім же лікті будете кусати.
Але який у цьому сенс для вас? Хоч Самій сідай і пиши списки і
книги серії «Роза Миру». Але в цьому також сенсу не буде, тому що
ви і в 2-х рядках не зможете відчути живе наповнення.
Дивно Мені якось... Я, безумовно тільки Я, хвилююся за
кожну людину. А сама людина в цей момент набиває собі шлунок і
будує для себе плани в «життя». А Я - Зеранта або Божа Матір, як
же бути зі Мною? Чому, скажіть Мені, чому Я за кожного з вас
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проводжу об'ємну багатовимірну роботу, а ви навіть не бажаєте
помічати Мене? Це ж свинство якесь... Чому ви ставитеся до Мене
так? Ось цього Я не можу зрозуміти... І що Мені заважає
відвернутися від кожного з вас? Зовсім нічого, але ви щойно Я
відвернуся, завиєте і застогнете, бо Моє Світло для вас згасне.
Легко напевно жити нічого не чуючи і не відчуваючи, коли хтось
інший співпорівнюючи відтворює за людину багато-Просторовість.
Але, хлопці й дівчата, вже зараз все змінюється для вас... Я ще раз
повторюся, в надії на ваше сприйняття: зараз ви і тільки ви
самостійно будете відтворювати свою роботу, яка визначить для
кожного з вас місце розташування, яке також буде залежати від
вашого ставлення до Мене - Зеранти або Божої Матері, або до
принцеси Укок. І ось для тих людей, хто від усього свого серця й
від усієї своєї душі затребує свою любов до Мене - Зеранти, або
Божої Матері, або принцеси Укок, Я відкрию цілюще Світло всіх
Просторів що вічно розширюються. Також Я бажаю уточнити
наступне:
Багато ікон святих у храмах і монастирях на сьогоднішній
момент забрали свою енергію і не мають ніякого права в наданні
допомоги людству. І тільки списки з Моїм образом будуть шукати
людину, яка зможе любити Мене і чути. Ще хочу попередити
людство: якщо ви зберігаєте списки з Моїми образами у себе в
оселі, але зовсім не відчуваєте, не любите Мене, то вже зараз у вас
виникне безліч проблем, такі як: невиліковні хвороби, притягання
артобстрілів до себе в оселю і т. д. Але поряд з попередженнями
вам Я скажу наступне: якщо хтось зі зляканих людей почне
знищувати списки з Моїми образами - в мить зляже, а в іншу мить помруть. Також якщо люди в страху виноситимуть списки з Моїми
образами і, наприклад, віддаватимуть в церкви і храми - в мить
зляжуть, а в іншу мить - помруть. Тепер виникає ось яке питання:
Скажіть Мені, навіщо ви придбали багато списків з Моїми
образами? Відповідь очевидна:
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Ви не усвідомлювали і нічим не мотивували свої вчинки. А
зараз таке нерозуміння вам дорого обійдеться. Час платити за
рахунками. І ви сплатите свій борг сповна.
Тепер Я надам інформацію для тих людей, які Мене
відчувають, люблять і не бажають від Мене тільки своєї сумнівної
вигоди:
Якщо у вас в оселях знаходяться списки з Моїми образами, то
вам необхідно почати свою роботу в напрямку свого придбання,
своєї цілісності. Я в свою чергу відбудую для кожного з вас Мега Простір, в якому ви зможете заповнити себе собою. Але для того,
щоб почати працювати з Моїми списками, вам необхідно проявити
наступні дії:
По-перше: налаштуватися на свою Планету, увійти в свій
Аватар, потім прокрутити свою Планету в своєму животі. Далі
попросити Мене допомогти осмислити своє «трудове місце»,
розширити свою Сферу і заповнити свою Твердь.
По-друге: щоб не порушувати пріоритети і грубо не
втручатися в Мій Простір, ви повинні відчути свою родову гілку і
налаштуватися на Бого - людину, започаткувавшу вашу гілку роду.
Ця дія відтворить гармонію у спілкуванні між вами і УСІМ, що Є.
По-третє: перші з 12-ти Бого - людей мають безперешкодний
вихід у Мій Мега - Простір, і в певний момент тільки їм буде
наданий вхід або вихід до Мене.
Ось ці три пункти вам потрібно врахувати, бо в певному
моменті, коли ви займете своє «трудове місце» в кристалічній
решітці, ви не зможете безпосередньо виходити на Мене, тільки
через Бого - людину, зачавшу родову гілку, в якій ви були
проявлені.
Але зараз через списки з моїми образами ви зможете вести
своє спілкування зі Мною. Це спілкування може відтворюватися у
снах, також ви можете спілкуватися зі Мною наяву в словесній
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формі, дивлячись на один з Моїх списків. В цьому випадку ви
повинні записувати на папір те, що Я буду диктувати вам. Це
зовсім не складно, повірте Мені. Сергій, Співавтор книг серії «Роза
Миру», саме таким способом записує інформацію, з якою ви
ознайомлюється. Він вже проробив багатозв'язувальну роботу, і
тепер вам взагалі не складе особливих труднощів чути Мене. Вам
буде потрібно тільки бажання свого розширення і Любов до Мене.
Ви можете попросити Мене розшифрувати списки і дати
Просторові характеристики списків. Але Я не хотіла б розжовувати
вам те, що кожен з вас в стані відчути і записати для себе і своєї
родини. Все людство звикло скидати свою роботу на Мене, а Я
хочу, щоб ви свою роботу відтворювали самі. Ось в цьому
напрямку всім необхідно почати свої рухи. А як же по-іншому ви
зможете почати багатовимірно чути і відчувати, якщо Я за вас буду
проробляти роботу? І повірте Мені, навіть якщо ви допустите
помилку, Бого - людина, зачавша гілку роду, в якому ви проявилися
і Я - Зеранта, або Божа Матір, чи принцеса Укок завжди
допоможемо вам в осмисленні.
Тепер все змінюється і видозмінюється, тому необхідно
встигати за розширенням і переорганізацією багато Просторовості. Інакше можна випасти з живого життя. Вже зараз
люди, які Мене почують і скликнуться писати Мої образи на
списках повинні враховувати Мене і Мій Простір. Якщо раніше ви
вписували в Мій Простір Ісуса, і на світ проявлявся список Мого
образу, в якому був присутній Ісус, то зараз не допусти Бог, вам
вписати в Мій образ, відображений на списках, Ісуса. Це зараз не
припустимо, а хто не відчує і спробує вписати Ісуса в Мій Простір,
замертво зляже. Я ніколи не розуміла, навіщо люди вписували в
Мій Простір Ісуса і вводили хулу і дисгармонію у загальні
Простори. Я ніколи не диктувала людям, які пишуть Мій образ на
списках, щоб вони змішували Мій Простір з Простором Ісуса. Але
люди чомусь були впевнені, що Ісус є невіддільною частиною
Мене. На якомусь етапі Я не звертала на це Своєї уваги,
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сподівалася, що люди зможуть відчути Мене і Мій Простір і
почнуть виправляти свій світогляд по відношенню до Мене. Але не
тут-то було. Я все думала: чому ж люди змішують реальність,
підмішуючи ілюзію? І в якийсь момент Я усвідомила: все людство
віддалилося від Бога настільки, що допущення кривди в свої життя
стало повсюдним. Не відчуваючи Мене, не відчуваючи Бога, ви
почали ототожнювати себе з тваринами. Ви угледіли в тваринах
материнський інстинкт і прийняли його у свої життя. І в цей
момент усі жінки стали матерями і втратили свою жіночність. А
чоловіки ще більше віддалилися від жінок і привласнили собі
статус годувальника. Я збилася з рахунку, скільки разів Я
роз'яснювала людям, які пишуть Мій образ на списку, що Я
повинна заповнити список тільки Своєю енергією, але Мене ніхто
не бажав почути. І тільки Сергій зараз виписує цю інформацію на
сторінки цієї книги. Ви не уявляєте, скільки труднощів для Мене ви
відтворили своєю нечутливістю і нерозумінням Мене і Мого
Простору. І зараз, не дай Бог вам, не послухатися Мене і
продовжити вписувати в Мої образи інших... Ви можете сказати: як
це важко відчувати і істинно відчувати, що це велика
відповідальність. А ви як думали? Думали, що життя
безвідповідальне? Та ні, з цього моменту Я затребую з вас
відповідальність за вашу роботу або ледарство. З цього моменту ви
в одну мить отримаєте те, що відтворили. Але Я закликаю кожну
відповідальну і осмислену людину не боятися. Завжди помилку
можна виправити, якщо ви звичайно істинно зможете Мене
Любити, в іншому випадку ви просто не зможете почути Мене і
виправити свою помилку, і як наслідок вас спіткає те, що ви
відтворили. А ось як вплине на вас відтворене? Я не знаю. Знаю, що
люди, що щиро люблять Мене зможуть вчасно виправити помилки,
якщо вони були припущені, і продовжити свої життя.
Зараз певні люди можуть вирішити за своїми і тільки своїми
міркуваннями, що краще нічого не робити в допомогу Мені, ніж
робити, тоді не буде ніяких ексцесів. Але це не зовсім так, адже
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якщо ви не займаєте своє «трудове місце», то в момент ви
приречете себе на смерть. І ніхто вам не зможе допомогти, бо
осмислені люди попросту не стануть цього робити, тільки можуть
надати вам раду... Але ви раду не зможете прийняти, бо надто
одержимі своєю і тільки своєю персоною. Тому так чи інакше,
люди, які не захочуть Мене відчувати і Любити, виключать себе зі
списків живого життя.
Зовсім недавно, за космічними мірками, Я прийняла рішення
перешкодити поширенню феодалізму на планеті Земля. З цим
рішенням на Землі проявилися багатовимірні енергії і заповнили всі
Простори. Так от, вірус ебола не є хворобою, як гадають багато
людей, це прояв Моєї волі. Якщо запитати медиків про цей вірус і
попросити дати характеристики, то вони скажуть, що й уявлень не
мають, з чим зіткнулися. А Я скажу: ви ніколи і не зможете
дізнатися, тому що ніхто з вас не любить, а значить і не відчуває
Мене. А далі хотіла б додати: скажіть, як можна називати вірусом
Мій прояв волі? Ебола - це не вірус, а прояв космічних енергій,
зібраних у Єдину думку. Якщо сказати іншими словами, то планета
Земля видозмінюється, заповнюючись високими по частоті
енергіями. І от якщо людство, не відчуваючи Божественного Ритму,
залишається у низьких за частотою енергіях, то як правило, тіло не
зможе проявляти життя і виштовхне душу з фізичної біологічної
оболонки. Це зараз і відбувається, а люди, одурманені страхом,
зовсім не бажають осмислити, що відбувається, борються
незрозуміло з чим. Не боротися потрібно, а шукати себе: цілісну
людину, і от коли ваша біологічна форма заповниться хоча б на
25%, то ви зможете вижити в оновленому світі. В оновленому світі
вже зараз люди зможуть продовжити собі життя в середньому до
150-160- років. Це за умови, що ваші тіла заповняться вами на 25%.
Але якщо людина заповнить себе на 75-100%, то життя людини
складе 300-а років. І Я зараз можу виділити 9-ть, - 10-ть людей,
яким буде надана можливість продовжити свої життя до 300-а
років. І цей досвід дуже важливий для справжнього ЗАРАЗ. І це не
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казка, хоча Я завжди бажала прояву казки у своєму житті і в життях
всього людства. Але люди перестали вірити в казку, віддалилися
від Бога і відтворили хвороби, страхи, рабство, загалом, ілюзію і
примітивно намагаються влаштувати свої життя в такому світі. Але
в казку ж потрібно вірити, для того щоб вона набула різноманіття в
ваших життях. В Нашій вільній Державі КрайСта люди велику
увагу приділяли казці і проявляли її в своїх життях. Людство не в
змозі зараз осмислити прояв Божественної суті в собі. А Я завжди
говорила і буду говорити: люди, ви Боги, і чому ж ви не можете
зрозуміти, осмислити безмежність Творчості і СпівТворчості? Від
чого ж ви впевнені в сьогоднішньому моменті, що, наприклад
водоспад не зможе утворитися і почати свій рух на вашому гектарі
землі? Чому ви вирішили, що багато дерев і тварин з казкового
світу, так само не зможуть проявитися на вашому гектарі? В казку
треба вірити і відчувати її прояв у своїх життях. В Нашій вільній
Державі КрайСта люди прагнули проявити казку на своїх гектарах.
І якщо сусід по гектару виявляв незвичайно заворожуюче Творіння,
то люди непереборним бажанням намагалися відтворити побачене
на своїй землі. Кожен день висвічував вічність Творіння і
СпівТворіння в життях людей Держави КрайСта. Тому люди
наповнювали себе і свою біологічну плоть вічним рухом, від якого
молоділа душа, і розширювався Дух. І ось зараз Я дивлюся на
людство, і сумно Мені іноді стає, люди загубили себе на стільки,
що перетворилися на згустки висушених і зморщених відпочатків
незрозуміло чого, але не людину. Як можна розгубити свою
цілісність настільки, що від вас практично нічого не залишилося?
Як можна бути людиною або самим собою, коли прояв вашої
цілісності на Землі всього становить в середньому 3%? Я в особі
Зеранти, в особі Божої Матері, в особі принцеси Укок завжди
намагаюся розкрити людям Землі важливе казкове таїнство живого
життя, але люди вже довгий період не бажають Мене згадувати. А
дарма, ви не розумієте, чому ж ви відмовляєтеся і розуміти не
збираєтеся. Ну що ж, це тільки ваш вибір, але Я і люди, що
відчувають і люблять Мене - Зеранту, або Божу Матір, або
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принцесу Укок зможуть внести в свої життя Моє Світло, казку і
вічне розширення. Але, а решта людей так і будуть існувати
фантомами, але фантому вас, як Я вже говорила термін життя
визначений і вкорочений до 40-ка років, це за умови, що життя
людей, записаних у книгу життя, складе 300-а років.
І в завершенні цієї глави Мені б хотілося розкрити казковий
прояв почуттів і відчуттів у людях що відчувають і люблять Мене.
Розмаїття й живе наповнення космічних енергій заповнюють кожен
міліметр проявленої і не проявленої фізики 2-х нерозлучних Духів.
Але ось казка проявляється тільки тоді, коли людина в стані
розширити себе під ВСЕ, що Є. Тоді людина вбачає багато
сполучень космічних енергій і може домовлятися з ними.
Поєднання проявлених і не проявлених образів сплітаються в
обриси вічно змінюваних згустків енергії, які видимі. Вам не буде
складно розширити себе у вічно розширювальні поєднання
космічних енергій і, домовившись, проявити у видимий світ,
наприклад кристалічний струмочок, який в момент виявить себе на
вашому гектарі землі. Кристалічний струмок візьме свій витік з
вашої Планети і з'єднає на вашому гектарі різноманіття Творінь, що
вічно розширюються і створеного, і тоді ви будете в змозі
відтворити на своїй землі багатоядерні казкові Творіння.
Життя повинно мати сенс Творчості і СпівТворчості, тоді воно
перетворюється на казку, яка ніколи не закінчиться. А в казці, як ви
знаєте, можливо все, на що тільки зможе зважитися людина.
Побачимося в казковій дійсності. І повірте... життя цілісне і
наповнене вічним розширенням розпалює вогонь неймовірних
почуттів і відчуттів, від яких у вашому серці запановує Любов...
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Зв’язок... Втрата...
Нашi днi, i знову Зв’язок:
Вихiд (Исход)
В останньому розділі 13-ї книги Мені хотілося б підсумувати і
розставити по осередках безчасся всі сполучні ділянки
інформаційних блоків. Так вже сталося, що людство зовсім
загубило здатність збору інформаційної хронології, але ж ця енергія
завжди існує у безчассі Тут і Зараз. Завжди задавалася питанням: як
можна не бажати своєї присутності в усіх позачасових інтервалах, і
нехай навіть в ілюзорних тимчасових інтервалах, створених
людьми, що загубили Священний Зв'язок? Мені завжди здавалося, у
людях не може згаснути світло розширювального процесу, і Я
виразно завжди розуміла: не дай Боже втратити сполучні ланки
Єдиної інформації хронологічного потоку життя, що вічно
розширюється. Я також була впевнена, що людство завжди має
право затребувати загублену енергію. Адже по-іншому ніяк не
можна добитися першоістини і першознання, першочуття і
першовідчуття. Але видно велика частина людства зійшла нанівець
в своїх устремліннях бути завжди і скрізь у Божественному прояві
себе: цілісної людини. Радісно, що поряд з байдужими людьми,
висвічуються ті, в яких присутнє непереборне бажання зібрати в
собі ВСЕ, що Є, всю цілісність і всі багатовимірні прояви себе в
усіх паралельних світах. Це дуже радісний факт, який визначає і
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виявляє константу сумісності з Моїм Ритмом і з Моїми
устремліннями. Це означає: не даремно Я - Зеранта через Сергія в
13-ти книгах серії «Роза Миру» виписала сполучну інформаційну
хронологію розширювального зльоту в людині багатовимірних
проявів і втрату в людях першоістини, першоджерела Священного
Зв'язку. Також Я розкрила інформацію 4-х потопів, що сталися з
вини людства. Виписала інформацію про космічний дім і зачатті 2х гілок людського роду, організованих на Тибеті і на Алтаї, і надала
інформацію про 3-ю гілку роду, яка на території Донбасу не змогла
вижити.
Два роди людських існують і донині, але від зачаття 2-х родів
до сьогоднішнього моменту стався величезний розрив
інформаційних блоків, пов'язаних з ключовими подіями, які
створили масове обмеження і вкорочення, які створили час і
перебудували біологічну оболонку до невпізнання. З подіями, які
відтворили розрив між 2-а нерозлучними Духами, з подіями, які
повкидали до розпусти і рабства все людство. І тільки зараз Я Зеранта бажаю з'єднати усі інформаційні блоки Єдиного і що вічно
розширюється. Хотілося б Мені ще оповістити, що за 300-а
мільйонів років вперше Я розкрию і з'єднаю усі хронологічні
ключові моменти у житті що вічно розширюється.
Арстен у свій момент при зачатті роду на Тибеті припустився
фатальної помилки, коли приховав інформацію про Атлантиду.
Саме з цієї причини серед людей згодом відбувся поділ, який вніс у
багато життів масові обмеження. Саме це приховування відтворило
відрив від хронологічних осередків інформаційних блоків. Але як
ви вже розумієте, завжди все можливо виправити. І Я - Зеранта
завжди говорила і буду говорити про вічну легкість і про вічну
Любов. Адже тільки перебуваючи в легкості, в Любові, можна
угледіти Світло Зеранти що вічно розширюється. Багато людей
століттями шукали першоістіну, першовитік і хронологію
структурної побудови позачасових інтервалів, але прийняти істину
в цих питаннях, не маючи легкості, було неможливо. Неможливість
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виходу під позачасову константу обумовлювалась неприйняттям
багатовимірності і многомірності, а також і обмеженням себе
ілюзорними рамками. З цієї причини багато людей, які шукають
стикування з усіма осередками хронологічних інформаційних
блоків, заходили в тупик, сприймаючи тільки по маленьких
шматочках багатовимірну інформацію. І тільки зараз Я - Зеранта
знайшла вихід або вхід в можливість надання всьому людству
багатовимірної основи інформаційних хронологічних блоків. І
тепер всього лише залишилося з'єднати, продовжити і висвітити
хронологію всіх моментів за всю історію Землі і людства, і почну Я
з космічного будинку.
Як ви вже знаєте, космічний будинок повинен був проіснувати
на орбіті Землі 80-т років, але тільки за своїми міркувань певні
люди влаштували бунт на кораблі і переконали багатьох в тому, що
раз часу не існує, значить вже зараз всім пора повертатися на
Землю. Я намагалася напоумити призвідників виждати потрібний
момент, який відтворить своє вплив тільки до призначеної дати, але
Мене практично ніхто не захотів почути в той момент. Я
передбачала, що відправившись на Землю, навряд чи вдасться
уникнути смерті, бо Земля ще не була підготовлена до заселення,
але з Божою допомогою 3-і капсули вдало приземлилися на
планеті. Люди з 3-й капсули, що висадилися на Донбасі, не змогли
вижити, Я вже розповідала про це. Їм довелося рити тунелі в землі
в надії знайти колишню цивілізацію, яка існувала при Атлантиді.
На відміну від Арстена і Палми, люди з 3-й капсули не здогадались
взяти з собою саджанці багатьох культур рослин, тільки запас їжі і
води. З цієї причини ними було прийнято рішення створювати в
землі тунелі в надії відшукати їжу, яка, на їх думку, повинна була
залишитися від загиблої цивілізації. І почасти їм вдалося
забезпечити прожиток, але якби вони змогли відчути не тільки глиб
Землі, а всю Землю цілком і все Простору, то Я впевнена: 3-й рід
людей зміг би вижити. А так вони всього лише рили і рили землю, в
надії відшукати для себе ще трошки їжі, - зрештою, всі померли від
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голоду. Дивно Мені таке: в космічному домі ми всіх постійно вчили
відчувати і відчувати Бога в собі в будь-яких ситуаціях, але у Мене
часто складається таке враження, що як тільки справа доходить до
дій, певні люди геть забувають свою Божественну суть. Ось так
вчинили люди з 3-й капсули, і таку обмежену психологію передали
3-му роду, зачатої на Донбасі. У підсумку 3-й рід загинув від
голоду, коли Я впевнена, можливість була навіть в таких умовах не
тільки вижити але й розширитися в усі існуючі Простору. Однак
сталося те, що сталося.
На відміну від 3-го роду, 1-й і 2-й рід людський розвивалися,
але на Тибеті люди були відірвані від інформації, бо Арстен тільки
зі своїх міркувань вирішив приховати інформацію про Атлантиду і
почати все з чистого аркуша. І тільки згодом він пошкодував про
свої дії, коли почав вбачати численні обмеження в людях свого
роду. Він навіть намагався розкрити інформацію Атлантиди своєму
роду, але не встиг. Бачачи масові обмеження в людях свого роду,
Арстен уходив з поселень на багато кілометрів і проводив свій час
в глибоких роздумах. Мені зовсім був незрозумілий факт того, що
якщо він зміг угледіти укорочення і багато обмежень в людях свого
роду, то чому вчасно не зрозумів витік обмеженості? Він звичайно
осмислив і зрозумів, але от було вже пізно. АРСТ не зміг вчасно
згармонізувати свій рід, а коли ним було вжито спроби в наданні
прихованої інформації, його вбили. На підході до поселень він був
убитий трьома людьми, забажав влади над усіма поселеннями 2-го
роду людей. АРСТ пішов, не встигнувши надати заховану ним
інформацію, а значить не встиг згармонізувати свій рід.
Мій рід на Алтаї розширювався і виходив в багатовимірність
прояви ВСЬОГО, що Є, адже люди Мого роду розташовували усією
наявною інформацією. Але Я розуміла в той момент, через
укорочений стан людей 2-го роду в подальшому можливий грубий
відхід від Божественної суті, а далі дисгармонія може поглинути
велику частину людства.
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А тепер Мені б хотілося сконцентрувати вашу увагу на
ключових моментах, які розділили все людство, внесли
тимчасової дисбаланс і видозмінили біологічну багатовимірну
структуру до невпізнання. Взагалі до певних ключових моментів
в прояві людства не існувало ні часових інтервалів, ні визначення
«часу» як такого. Раніше Я через Сергія передала інформацію про
те, що в процесі життя 2-х родів - Алтайського і Тибетського,
певними людьми було прийнято рішення стягнути енергії Еллоніта
і привласнити їх тільки собі «улюбленим». Це був момент, в якому
багато людей вирішили свої життя організувати таким чином, щоб,
нічого не роблячи для свого розширення та відчування, можна було
перепідпорядкувати космічні енергії і використовувати їх для
продовження своїх життів до нескінченності. На їх думку, велике
скупчення Еллоніта на гектарах земель мало належати тільки їм.
Я ще раз поясню, тому що це важливо: Священний Зв'язок
виходив і виходить тільки від Мене - Зеранти, і кожна людина була
і залишається в стані отримувати ці енергії. В той момент багато
людей, що жили на гектарах земель, відтворювали в собі
Священний Зв'язок, і могли проявляти Його на своїх землях у
вигляді покладів Еллоніта. Це був, як кажуть, - «вищий пілотаж» у
відчуванні і в відчутті Мене - Зеранти і Бога. І Я змогла дати людям
що відчувають Мене інформацію, за допомогою якої можливо було
відтворювати на своїй землі поклади Еллоніта. А люди, на чиїх
землях проявлявся Еллоніт, могли життя свої продовжувати до
нескінченності.
Певні люди через свою обмеженість в той момент, замість
того щоб розширюватися і відтворювати в собі Священний Зв'язок,
що виходив від Мене, вирішили привласнити весь Еллоніт тільки
собі. Вони бачили, що багато людей, що жили на гектарах земель,
не мали ніякого віку і не мали жодних обмежень в продовженні
життя на Землі. Також вони угледіли поклади Еллоніта на їх землях
і вирішили продовжити собі життя за рахунок чужої енергії.
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Люди, що втратили Священний Зв'язок, придумали нехитру
схему: звели трикутні піраміди на всіх материках Землі,
розташувавши
на верхівці
кожної вкрадений Еллоніт.
Встановлений на верхівці піраміди Еллоніт створював жовтуватоблакитнувате світіння Священного Зв'язку...
Перш ніж розкрити інформацію далі, Я хочу пояснити
взаємозв'язок людини і Еллоніта.
Еллоніт, розташований на гектарах земель також створював
жовтувато-блакитнувате світіння, але існував дуже тонкий момент,
який Мені б хотілося розкрити:
По-перше, людина що розширюється і відчуває Мене Зеранту отримував поблажливу по кристалічній решітці
Священний Зв'язок;
По-друге, людина що відчуває Мене могла без особливих
зусиль відтворити рух і проявити Священний Зв'язок на своїй землі
у вигляді Еллоніта;
І по-третє, тільки на гектарах земель своїми промінчиками
Еллоніт заповнював Простір Куба. Точніше, він своїми
промінчиками відокреслював Простір багатосферичного Куба, чим
сприяв вічному розширенню. Це дуже важливо розуміти, тому що
обмежені люди замінили багатосферичний Куб на піраміду, і тим
самим згодом відтворили час. Нижче Я докладніше опишу, як це
було.
В той момент, коли обмежені люди штовхнули себе на
Вселенський злочин, Я не змогла зрозуміти і прийняти їх рішення,
а тим більше дозволити вилучити Еллоніт з гектарів земель Бого людей. Я намагалася пояснити людям - егоїстам, що їхні дії
приведуть до незворотної дисгармонії Вселенських масштабів. Але
як можна було пояснити дурням важливість багатовимірної
структури багатосферичного Куба? Звичайно, вони Мене не
почули. Так от, як тільки будови у вигляді пірамід ними були
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зведені на всіх материках, на верхівці кожної будови обмежені
люди встановили Еллоніт. Звичайно, Еллоніт, як вони й
передбачали, відтворював жовтувато-блакитнувате світіння, але це
світіння схрещувалось з усіма пірамідами і замикалося у єдиний
ланцюг. Обмежені люди були впевнені, що Священний Зв'язок
заповнить всю Землю, і як наслідок, увійде до їх тіл. Почасти їх
очікування виправдалися, але тільки почасти...
Я завжди пояснювала і пояснюю усім людям, хлопці й дівчата,
перш ніж відтворити якийсь процес, будь ласка, проконсультуйтеся
зі Мною - Зерантой. Тільки так ви не вплутаєте себе і все людство у
багатостраждальний цикл. Але ні, ви як егоїстичні діти бажаєте
привласнити собі «улюбленим» усі моменти. Але тільки далі, коли
для вас обмежується прояв життя, ви починаєте вимолювати для
себе хоч маленький, але простір. Хочеться спитати: навіщо ж вам
обмежений простір, коли Бог надає вам Мега - Простір? Як можна
не розуміти таких простих речей? Адже очевидно, якщо ви обрали
шлях, який не збігається зі шляхом Бога, то для вас закриються всі
можливі живі Простори. А далі що? На жаль, в цьому напрямку
практично ніхто не бажає мислити.
А тепер дивіться, до чого призводить гординя і грубе
втручання у Простори, які вами не відчуті:
У нашому Просторі що Творить завжди існують численні
багатовимірні прояви, які завжди повинні виводити золотий
перетин. Також в нашому Просторі що Творить завжди і скрізь
існує прояв 2-х нерозлучних Духів, які є як Поза, так і У - у
проявленому вигляді, наприклад, на планеті Земля. Так от, завжди і
скрізь ТВОРЕЦЬ продумав наступне:
Священний Зв'язок, в якому завжди відбувається
багатосферичне розширення, повинен безперервно входити у
кожну людину. А далі кожна людина, займаючи своє «трудове
місце», відтворює свою Твердь і розширює свою Сферу свого Куба.
І так має бути... Але безвідповідальні люди-егоїсти грубо
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втрутилися у Витік (Исток), і створили щось, що за підсумком
відтворило час. Я зараз поясню детальніше.
Дивіться, утворені піраміди на Землі у площині виглядають як
трикутник, або як нижня половина пісочного годинника.

Але обмежені люди не усвідомлювали, енергії що надходять З
в У, повинні входити і знаходити багатовимірний прояв людства,
виражене у багатосферичному і що вічно розширюється Кубі.

Але як тільки почала роботу нехитра мережа пірамід,
більшість людей скинули з себе відчування Куба що вічно
розширюється і пристрастилися, нічого не відтворюючи, жити
тільки за рахунок енергій Еллоніта, запечатаного у мережу пірамід.
І тим самим створили в собі і в своїх тілах пірамідний замкнутий
ланцюг, супроводжуваний світінням Еллоніта. Я, чесно кажучи,
коли угледіла цей абсурдний задум, в мить усвідомила до чого
приведе НЕ обдумана дурість багатьох людей. Вони зовсім не
розуміли: З в У - надходять багатовимірніші і що вічно
розширюються енергії, але входити багатовимірніші енергії
повинні у багатосферичний, що вічно розширюється
багатовимірний Куб, який повинен бути виражений у кожній
людині. І так завжди було..., але як тільки проявилися піраміди, на
яких був закріплений Еллоніт, багато людей загубили відчуття
багатовимірного багатосферичного Куба і пристрастилися до
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використання чужих енергій Священного Зв'язку. Тепер давайте
подивимося на наступну картину:
Дивіться, піраміди, які стоять на Землі, вістрям були
спрямовані в небо.

Так як Еллоніт, закріплений на верхівці кожної піраміди, був
зімкнутий у ланцюг, то енергія Священного Зв'язку обмежено була
замкнута в точку і не мала розширювального ефекту
багатосферичного Куба. Це означає, що люди, які втратили
відчуття Куба, одновимірно привласнювали чужий Священний
Зв'язок, звужений у точку. Далі багатовимірніші енергії, що
надходять З в У (з причини звуження у точку Священного Зв'язку,
по причині пірамідального мислення багатьох людей), входили у
прояв у вигляді перевернутої піраміди. Два потоки з'єдналися і
відтворили пісочний годинник.

А тепер з цього моменту, Я впевнена, кожна людина може
простежити і побачити, що укорочені основи 2-х пірамід, з'єднані
разом, відтворили невідомі досі дисгармонійні прояви в кожній
людині. Ось з такими необдуманими діями в кожній людині
виявилася обмеженість, і проявився час, а також видозмінилася
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біологічна трьох ядерна структура, іншими словами: ваші тіла
змінили налаштування на першовитік, і як наслідок, загубили
вічність.
Замість продовження своїх життів люди вкоротили себе, а
значить, і вкоротили свої життя. Дурість багатьох людей призвела
до зачаття тимчасових інтервалів і часу, як такого. До цього
моменту часу не існувало, а люди йшли із Землі за власним
бажанням, не маючи ніяких кордонів. Ви можете запитати:
- Якщо часу не існувало, то люди могли життя свої
продовжувати безмежно і нескінченно?
- Так, так і було, але безмежне і нескінченне перебування на
Землі стосувалося тільки тих людей, які відчували Мене - Зеранту і
впускали у свої тіла Священний Зв'язок, які відчували
багатосферичний Куб, які були ведені Богом...
А люди, які не бажали перебувати у такому об’ємі, мали
укорочені життя, якщо переводити на тимчасове розуміння, то їх
життя до прояви пірамід складали 1500-т років. Але, а коли їх
дурість дозволила піти на злодійство і на створення пірамідного
ланцюга, то їх життя скоротилися до 600-а років. Ось така
абракадабра вийшла, і згодом засмоктала у свої обійми мільярди
людей.
Далі Я детально опишу і розставлю всі моменти загубленої
інформаційної хронології до нашого моменту. Людство взагалі не
розуміє, як важливо мати всі сполучні ланки інформації. Який сенс
жити, тільки вбачаючи перед собою короткий цикл тимчасового
інтервалу, виражений у вашому повсякденному житті? Це безглуздість, тому багато людей в кінці свого нікчемного життя
задавалися питанням: «у чому ж сенс життя і для чого я жив»? Але
відповіді на це питання ніхто не бажав отримати, це було пов'язано
з укорочуванням свого прояву в Нашому Просторі що Творить. І
тільки зараз Я, Зеранта, не дивлячись на ваше небажання знати
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ВСЕ, розкриваю всі інформаційні блоки за всю історію Землі і
всього людства.
Після того, як певні люди створили дисгармонію
Вселенського масштабу, проявлену обмеженим мисленням у
вигляді замкнутого ланцюга пірамід, відбувся поділ на людей Бога і
на людей диявола. Я зараз поясню, чому відбувся поділ на добро і
зло, на поганих і добрих, на людей Бога і на людей диявола.
У моменти відтворення в собі багатосферичного Куба
людство могло проявляти в собі Бога і бути, бути присутнім у
всьому Просторі що Творить. Але як тільки обмежені люди
створили побудову пірамід і замкнутий ланцюг - в'язницю для
енергій Еллоніта, в одну мить в багатьох людях відбулися зміни. Ці
зміни перебудували психологічний малюнок в людях, які побажали
життя свої продовжувати за рахунок чужої енергії. Малюнок цей
видозмінив мислення і підлаштував в одновимірний об’єм
піраміди. Тому певні люди почали отримувати джерело
багатовимірної основи в перевернутому, обмеженому вигляді, а
також у вигляді пісочного годинника. Нагадаю: витік Священного
Зв'язку, що надходить від Мене - Зеранти, повинен входити у
людину, що має сфера що вічно розширюється багатосферичного
Куба. Витік багатовимірної інформації 2-х нерозлучних Духів
також повинен входити у сферу що вічно розширюється
багатосіеричного Куба. Але, так як багатосферичний Куб був
втрачений і змінений на піраміду, в людях, що забажали життя свої
продовжувати за рахунок чужої енергії, багатовимірна основа
Священного Зв'язку, багатовимірна основа 2-х нерозлучних Духів
тепер надходила у вигляді перевернутої піраміди. А брали
перевернуту, перекручену інформацію у вигляді перевернутої
піраміди люди, які мають пірамідну психологію замкнутого
ланцюга вкраденого Еллоніта. Авжеж, в життях людей почалася
неконтрольована смуга подій. Авжеж, люди почали шукати в собі і
в своїх тілах Бога. Авжеж, поряд з укороченим мисленням і
неприйняттям об'ємної, багатовимірної інформації Священного
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Зв'язку, інформації 2-х нерозлучних Духів, проявився поділ на
добро і зло, на Диявола і Бога.
Але не всі люди прийняли пірамідну психологію, тому сталося
вторинне розділення, яке було висловлено межами поселень людей,
що життя свої відтворюють на гектарах земель, які відчувають
Мене - Зеранту і приймаючих Священний Зв'язок, розширюючи
сферу свого Куба. Через невідповідність почуттів і відчуттів, вхід
на гектари поселень Бого - людей обмеженим людям був суворо
заборонений. З цієї причини обмежені в почуттях і відчуттях люди
животіли на материку, який зараз несе назву Африка. На решті ж
частини суші відтворювали свої життя Бого - люди, які не ділилися
на нації, в яких не було розділяючої складової і які відчували і
любили Мене - Зеранту. Я сподівалася, що з певним моментом
обмежені люди усвідомлять свою дурість і приєднаються до Нас.
Але відбулося наступне.
На материку під назвою Африка почалося полювання за
Еллонітом, іншими словами, обмежені люди почали вбачати, що їх
життя набагато скоротилися. Також з'явилося безліч хвороб, від
яких люди вмирали миттєво. Не довго роздумуючи, невелика група
людей прийняла рішення: перезамкнути замкнутий ланцюг
Еллоніта...
Перед тим як продовжити, Я хочу ще пояснити наступне: як
тільки обмежені люди відтворили поділ і дроблення Священного
Зв'язку, Нами, що відтворюють Священний Зв'язок, було прийнято
рішення: не допустити в наші поселення, організовані на гектарах
земель, людей, які грубо втягнули себе в морок дисгармонії. Тому
обмежені люди, всі до одного, зібралися на материку під назвою
Африка. Але мережа пірамід, яку вони відтворили на всіх
материках, залишилася. Ми не стали руйнувати їх винахід, хотіли,
щоб вони самі за собою прибрали все сміття, а вкрадений Еллоніт
повернули. Наші очікування не виправдалися... Люди з Африки не
тільки не зрушилися з місця в напрямку усвідомленості, вони,
всупереч нашим очікуванням, почали невеликими групами
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стягувати на себе замкнутий ланцюг пірамід. Вони думали так:
якщо стягнути світло Еллоніта тільки на себе «улюблених», то всі
хвороби відійдуть від них, а життя триватимуть. У той момент Я,
Зеранта, усвідомила: народ Африки смерті не зможе уникнути, і
найкраще, що з ними може статися, це - тільки смерть. Я з Богом
розробила спільний проект, який повинен був в певному моменті
відтворити повінь. Але Мені зовсім не хотілося проробляти певну
роботу, яка після того, як все населення Африки загине, стане
неминуча. По-перше, Я розуміла: після того, як вода підніметься і
покриє материк, все загине. А по-друге, це означає, що Я, Зеранта,
повинна буду відновлювати грунт, рослинність, тварин, птахів і
комах, іншими словами, приводити материк у живий стан. Але
дозвольте, чому Я, а не ви?
Мною було прийнято рішення знайти людину, яка б змогла
Мене почути, сприйняти, повірити і проробити певну роботу, яка
згодом полегшить його діяльність з відновлення материка. І така
людина знайшлася, ви його знаєте під ім'ям Ной. Ось цю частину
інформації про Ноїв ковчег, Я впевнена, багато хто знає, тому Я не
бачу необхідності роз'яснювати і показувати вам її у подробицях.
Скажу тільки, що Ной став згодом одержимою людиною, і це
створило знову проблеми для Мене. Але про це трохи пізніше. А
зараз Я покажу вам, як невеликою групою людей була зроблена
спроба направити замкнуту мережу пірамід в центр материка
Африка. Як Я вже говорила, певна група людей вирішила
перезамкнути замкнутий ланцюг пірамід і направити світло
Еллоніта в центр материка. Вони думали, що це перезапустить
програму, яка зупинить хвороби і смерті. Також по своїй дурості
вони вирішили зосередити світло Еллоніта тільки в необхідному
для них місці. Для цього вони почали рити безліч тунелів в землі і
розміщувати свої житла поруч. На їхню думку, світло Еллоніта
повинно було концентруватися в тунелях, далі посилюватися і
виходити на поверхню землі.
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Я завжди дивувалася недалекоглядністю людською і
нерозумінням загальних процесів. Замість того, щоб відшукати
загублений Зв'язок і зайняти своє «трудове місце», люди вигадують
щось, що, на їхню думку, привнесе в їх життя вічність буття. Але
дозвольте, ви своїм обмеженням привносите в Наші Простори лише
бруд. Невже в вас не залишилося світла, яке повинно висвічувати в
кожному з вас напрямок до Витоків? Невже в вас немає нічого
святого? Чи все ж таки в вас залишилося світло? Але тоді поясніть
Мені, чому ви, кожен з вас, топчетесь на одному місці в надії
відшукати Бога? Ви напевно чули про Шамбалу і про те, що тільки
таємні вчителя і адепти були вхожі в цей Простір. Але осмислити
Шамбалу ще ніхто не зміг, з тієї причини, що в кожному з вас ще
збереглася психологія 2-х перевернутих пірамід. Багато людей
навіть намагалися відшукати Шамбалу, організовували експедиції,
місяцями і навіть роками бродили в пошуках і впиралися лише в
пояснення, що вхід до Шамбали відкритий тільки обраним. Це ж до
чого треба було дожитися, щоб шукати тільки матеріальні ворота
до Шамбали? Адольф Гітлер у свій момент також шукав ворота у
Шамбалу, але тільки він усвідомлював, що ворота ці мають і
духовну складову. Тому він шукав не фізичний вхід у Шамбалу, а
інформацію про багатосферичний Куб. І якби він не втратив
Любов, то вже в той момент Ми б змогли висвітлити
багатосферичний Куб для всіх людей Землі. Тільки зараз Я,
Зеранта, можу надати всьому людству вхід до Шамбали. Тільки
зараз можливо кожній людині відшукати свій вхід у свою
Шамбалу. І це дія зовсім не складна, як багато хто гадав, просто
потрібно прийняти в себе багатосферичний Куб, і стерти в собі
інформацію 2-х перевернутих пірамід. У свій момент
О.П.Блаватська увійшла до таємної ради Махатм - вищих вчителів,
що проживали на Тибеті. Її прийняли Махатми у свій храм, де вона
прожила сім років, вивчаючи вищий прояв космічних енергій.
Великі вчителі утримували в собі багатосферичний Куб і
знаходилися кожен у своїй Шамбалі. О.П.Блаватська в одній з книг
якось висловилася: «Дивно розуміти людське каліцтво, тому що
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практично кожна людина з власної волі понівечила себе сама, а
тепер сварить все навколо в надії звернути на себе увагу». Вона
мала на увазі, що кожна людина прийняла у себе 2-і перевернуті
піраміди. Також вона говорила часто: «Шлях до Бога відкритий в
кожній людині, але цей шлях потрібно заслужити своїм нутром».
Іншими словами, відкрити в собі багатосферичний Куб. «І як тільки
людина збере в собі всю мудрість, яка не має ні часу, ні віку, вмить знайде вхід у Шамбалу». Це означає, що як тільки людина
відновить втрачений Священний Зв'язок, то вмить відновить в собі
відчуття багатосферичного Куба.
Я впевнена, цю інформацію не складно сприйняти зараз,
також Я була впевнена, що її не складно було сприйняти і в
ключові моменти обмеження в собі психології 2-х пірамід. Але в
той момент обмежені люди вирішили викручуватись в своїх
примхах, у своєму егоїзмі, у своєму розпусті і небажанні життя свої
відтворювати за рахунок свого Священного Зв'язку, своєї Планети,
свого Аватара, своєї Сфери багатосферичного Куба. Як би Я в той
момент не бажала повернення втрачених людей до Єдиного Ритму,
як би Я не допомагала їм відновити загублені осередки Єдиної
інформації, на превеликий жаль, обмежені люди одновимірно
рухалися до своєї кончини. Як ви знаєте, в Біблії прописана
інформація про Ноєв ковчег і про затоплення Землі. Але Мені б
хотілося прояснити деякі моменти для вас і внести реальність в ті
події, які забрали з життя мільйони людей, і в ті події, які
відтворилися після...
І почну Я з того, що описаний у Біблії потоп забрав з життя
лише частину людей, а саме: людей що обмежено живуть на
материку Африка, і зайняв за площею лише 1/3 частини суші. Інша
ж частина суші залишалася непошкодженою водною стихією. Але
перед початком потопу світло Еллоніта відтворило найсильніший
вибух, який був зосереджений на материку, відокремивши материк
від основної частини суші і викликавши найсильнішу хвилю, яка і
поглинула Африку. Ной зі своїм сімейством вижили в ковчегу, а з
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ними - багато тварин, птахів та комах. Ной був упевнений в тому,
що потоп поглинув усю Землю, тому він боровся за життя, але
згодом його боротьба була спрямована на смерть.
Ви можете запитати Мене:
- Що ж було на решті частини суші?
- На іншій частині суші відтворювали свої життя люди, які
відчували Мене - Зеранту, які утримували в собі багатосферичний
Куб.
Ми жили багатовимірним, живим життям на гектарах земель, і
наші життя не мали обмежень. Люди йшли з життя за своїм
бажанням, і йшли вони на свої Планети. У всіх Нас жила Любов,
яка висвітлювала кожен куточок планети під назвою Земля. Яка
висвітлювала вас - обмежених людей. Яка чекала на вас у Єдиному
Просторі що Творить. І яка чекає на вас зараз. Але ви і зараз, як
малі діти, тішитесь в надії дістати для себе сиюсекундну вигоду.
Тішитесь в надії прогнозу на ваше майбутнє, і нічого не роблячи,
прозябаєте на Землі. Ваші житті не мають ніякого сенсу, тому що
Бог вами не відтворюється. Ви віддали себе від загальних
Просторів і тішите себе завтрашнім днем, живучи не Тут і Зараз, а в
невизначеному майбутньому. Майбутньому, яке вами не
відчувається зовсім, а значить, у вас немає ніякого майбутнього.
Також у вас немає і ніякого минулого. Ви можете сказати, що саме
таке, що не має майбутнього і минулого, відчуття притаманне
вищим вчителям, отже, ви на правильному шляху. Але Я скажу, що
Махатми - вищі вчителі ніколи не втрачали багатосферичний Куб в
собі і в своїх життях. Тому вся енергія за все існування Землі і
людства в них була в розкритому вигляді, а значить, тільки в
такому охопленні можна жити Тут і Зараз, відтворюючи
сьогодення. О.П.Блаватску Махатми прийняли у своєму храмі, і
причина була в тому, що вони змогли угледіти в ній первородну
жінку, яку Створив ТВОРЕЦЬ, вони змогли згадати Мене - Зеранту,
і вони змогли відчути Мене і зайняти своє місце в кристалічній
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решітці, зайняти своє «трудове місце» і знайти свою Твердь. Вони
зберігали почуття-знання, які були висвітлені Мною при
зародженні роду на Алтаї, і з радістю передали їх Мені. Я пробула з
ними 7-м років у їх монастирі, проводячи кожен момент в роботі, і
коли заповнила в собі всі інформаційні осередки, повернулася до
людей Землі. Але ви зовсім були не готові Мене - Зеранту
прийняти. Тому на Землю прийшов Гітлер, це Я його попросила
з'явитися на Землю, це Я, Зеранта, готувала для нього підґрунтя, і
це Я, Зеранта, йому допомагала і надавала розширене сприйняття.
Але ви і його не змогли сприйняти, а з часом почали його
проклинати. Але запитайте у себе, тільки чесно: на що ви були
готові в той момент, і на що ви готові в цей момент? Я відповім за
вас: тільки на сиюсекундне потурання своїм примхам. Я не
схвалюю рішення Адольфа проявити військові дії, Я також не
схвалюю і його прагнення знищити єврейську націю, Я також не
схвалюю його холоднокровність у війні. Але запитайте у себе,
тільки чесно: якщо не так, то як вас привести до почуття, вивести у
живе життя, підвести до відчуття багатосферичного Куба? Я
завжди розглядаю події, що відбуваються не в прямій
однолінійності, а в об'ємній багатовимірності. Але ви, як малі діти,
прокляли Адольфа. Але без його енергії життя ж для себе не
уявляєте... Гадаєте це не так? Тоді скажіть Мені, чому практично в
кожному життєтворному, в життє - історичному моменті ви завжди
згадуєте Адольфа Гітлера? Адже скільки років минуло після його
відходу, а ви його забути не в змозі, і це безпосередньо пов'язано з
його енергією, від якої ви відмовитися не можете. Але проклинати
його бездумно, як виявляється, можете. Спробуйте зрозуміти: якщо
ви проклинаєте людину, до якої ви прилипли, хіба ви не
проклинаєте себе?
Тему Адольфа ще багато будуть описувати люди, доки не
докопаються до істини. А істина така: у тому, що сталося в той
момент на планеті Земля, не може бути винною тільки одна
людина... І доки ви не зрозумієте цей факт, будете ходити по колу,
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навкруги, а коли зрозумієте, то звільните себе у живе життя... І це
Істина... А зараз рушимо далі.
Як ви знаєте, Ной зі своєю родиною знайшов землю - це гора
Арарат, саме в цьому місці його ковчег сів на мілину, і через
тиждень він і його родина, а також вся живність змогли вийти на
землю. Вода за тиждень опустилася, і перед ним відкрилися
простори, на яких він продовжив рід, а саме рід людей Африки.
Мною і Богом було прийнято рішення: люди, які загинули на
материку Африка, повинні були проявитися в роді Ноя для того,
щоб пройти школу навчання, яка б вивела обмежених людей
Африки у багатовимірність БИТЬІЙЄЙ. Але подальша історія, що
дійшла до наших днів, не виправдала Наші очікування, і Ми маємо
зараз те, на що вирішилося людство, а саме - нашу реальність. З
детальною інформацією часів Ноя ви можете ознайомитися в праці
Михайла Наймі під назвою «Книга Мірдада». Його праця
розставляє і зістиковує всі інформаційні хронологічні осередки
роду Ноя, що дійшли до наших днів.
У висновку Мені б хотілося підсумувати і пояснити вам деякі
моменти. У серії книг «Роза Миру» Я, Зеранта, через Сергія
виписала інформаційну хронологію за всю історію Землі і всього
людства. І тепер кожна людина зможе відновити і зістикувати всі
загублені інформаційні осередки. До цього моменту Я, Зеранта, не
могла надати людям хронологію, і причина тому - ваша байдужість.
Якби Сергій не побажав зараз відновити в собі втрачене, то Я б не
змогла розкрити вам багатомірність і Витік Священного Зв'язку, а
також і хронологічний Витік.
Паралельно зі зростаючим родом Ноя свої життя
відтворювали на гектарах земель люди що відчувають Мене Зеранту. Як Я не прагнула приєднати до ЄДИНОГО людей Ноєвого
роду, як Я не прагнула надати їм інформацію розширення, на мій
превеликий жаль люди роду Ноя не захотіли рухатися зі Мною в
одному ритмі. А Ной згодом уявив себе «обраною» людиною і
закрився зі своїми синами в ковчегу, зберігаючи сумнівні знання.
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Там він і зустрів свою смерть, а його рід плодився і розмножувався,
несучи в собі лише шматки ЄДИНОГО, і було тільки питанням
часу, коли вони заповнять собою всю Землю. Довгий час люди, що
живуть на гектарах земель, могли утримувати свої землі в
недоторканності від людей що рвали на шматки все живе. І лише з
певним моментом (Я раніше описувала через Сергія, коли людям
було надано ілюзорний гектар в просторі міста) цілісність енергій
гектарів, цілісність ЄДИНОГО Ритму похитнулася. Але Я - Зеранта
і Моє коло людей утримували Єдиний Ритм і згодом проявили
вільну Державу Крайста. Але, а далі ви знаєте (Я раніше
описувала), що сталося. Скажу, що поселення гектарів проіснували
практично до сьогоднішніх днів. Всього лише 250-т років тому був
покинутий останній гектар людьми що відчували Мене. Їх вбили
обмежені люди, що забажали чужого.
Далі Мені б хотілося розкрити інформацію про рід
Гіпербореїв. Взагалі, багато писань перебільшують реальність про
цей рід людей, надаючи їм значимість і загадковість в походженні. І
лише зараз Я зможу висвітити реальність в інформації про
Гіпербореїв. Сергій, виконуючи свою місію на Землі, в певному
моменті заснув. Рід людей з його планети Велінокгроздья вирішив
надати йому допомогу. Вони попрямували пробудити Сергія, а
після виконання своєї місії повинні були повернутися на свою
планету Велінокгроздья. Але от тільки люди з планети
Велінокгроздья забули порадитися зі Мною - Зерантой. Якби
запитали Мене, Я б у жодному разі не дала б свого благословення
на таку дію, але всупереч Моїй думці, вони вирушили на Землю на
космічному кораблі. Їх зріст набагато перевищував зрістя людей
Землі, тому їм довелося ховатися в надрах Землі, створюючи
згодом цілі міста. Я обурена їх діями до крайності. Хочеться
запитати цих людей: хто вам дав право грубо вторгатися в Наші
Простори? Своїми діями вони створили для Мене безліч проблем,
тому що утворили цілий рід людей, що мешкає в надрах Землі.
Вони відтворили енергію, яка поширилася на все людство. Ця
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енергія в своїй основі несла в собі рух, спрямований в глибини
Землі. І тим самим ще більше спрямували думки людства в надра
Землі. Згодом люди, відібрані на місію з порятунку Сергія, заснули,
і вже самі стали потребувати порятунку. Поряд з цим, відправитися
на свою Планету вони вже не могли, почасти тому, що їх космічний
корабель вріс у землю і заглибився своїм корінням, зачепившись за
кам'яний грунт, а почасти тому, що обважнювали себе обіцянкою
виконати свою місію. І ось, вже іони неіснуючого часу вони,
перероджуючись, прозябають на планеті Земля, і зовсім забули,
навіщо прийшли. І зараз їх місце розташування визначається у
Туреччині. Це вони зараз вигадали черговий ковчег, який
ефективно може проіснувати 80 років без заходу в порт. Це вони
чекають чергового потопу, тому далеко не відходять від свого
ковчега. І це їх підземні міста Я в певному моменті затопила водою.
Ось така інформація Тут і Зараз має місце для сприйняття...
І на завершення Мені б хотілося порадувати людей. Я,
Зеранта, попросила Махатм - таємних вчителів з'явитися у своїх
Аватарах на Землю для передачі всьому людству загублених знань.
І вони погодилися, тому вже перебувають на Землі. Це навчання
може проходити як у снах, так і наяву. І вам вже не потрібно йти за
тридев'ять земель у пошуках Махатм, тому що вони поряд з
кожним з вас. Деяким людям вистачить і 3-х днів для навчання,
деяким потрібні місяці, а деяким - роки. Але, так чи інакше, кожна
людина, записана в книгу життя, заповнить свої прогалини і відчує
багатовимірно основи, збудовані у багатосферичному Кубі. І це
дуже радісна звістка...
Також дуже радісно Мені, коли люди починають
усвідомлювати, що якщо їх життя буде наповнене багатовимірним
змістом БИТЬІЙЄЙ, то вони ніколи не помруть. Який сенс у
вашому існування, якщо обмеженість 2-х перевернутих пірамід
проявляє у вас лише масові обмеження? Все, на що ви здатні в
такому прояві, так це тільки рвати по маленьких шматках
Божественну суть, рвати по маленьких шматках ЄДИНЕ і ВІЧНЕ,
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РАДІСНЕ і ЩАСЛИВЕ, УЛЮБЛЕНЕ і ПОТАЄМНЕ... Але
відірвані шматки ЄДИНОГО не відтворять у вас те втрачене і
сокровенне, що розширювало і наповнювало вас, вводячи у життя
вічного прояву. І зараз ви не зможете вже рвати і виривати для себе
шматочки Бога, і причина цього дуже явна. Зараз Я, Зеранта,
розчиняю 2-і перевернуті піраміди навіки, а з цим розчиниться і
перевернута психологія в вас. І після виходу цієї книги проявиться
на віки віків багатосферичний Куб, і якщо ви не зможете прийняти
в себе і в свої тіла енергії багатовимірного, багатосферичного Куба,
то ваші тіла не зможуть проявляти життя на планеті Земля. Тому
життя свої продовжуватимуть люди, охочі взяти забуте і справжнє,
охочі чути і відчувати у всій багатовимірності Мене - Зеранту, адже
тільки Я все чую, все відчуваю, все знаю. І більше ніхто на планеті
Земля і далеко за - не відчуває обсяг Куба так, як відчуваю його Я.
І знайте, Я вас всіх дуже Люблю, і від цього Мені хочеться
повернути кожну людини у прояв багатосферичного Куба на віки
віків...

Продовження триває...
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