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Україна – епіцентр світової геополітики. 
 

Реальна історія-літопис походження людей і рас на нашій планеті, 

яку повідав у 2012 році брат Огнощ (з доповненнями та правками 2013 року) 

 

 «Єдина країна в світі, де не викладається в університетах історія цієї 

країни, де історія вважалась чимось забороненим і ворожим, - це Україна. 

Другої такої країни на земній кулі нема» (Олександр Довженко). 

І це при тому, коли навіть  жорстко контрольована західна наука офіційно 

визнає, що розселення народів і витоки сучасної цивілізації, носієм якої є біла 

раса, відбувалися з території України. Ще у 1935 році один англійський лорд го-

ворив про Україну, як про «проблему всієї Європи». І Олександр Довженко, і 

англійський лорд, зафіксували для сучасників особливий статус України, нев-

ластивий для інших країн світу. І цього не можна пояснити лише тим, що в 

Україні знаходиться географічний центр Європи. Відповідь лежить виключно у 

площині світової геополітики. Знаний західний геополітик Гарольд Маккіндер 

розробив відому концепцію про «Серце Землі». Згідно неї той, хто володіє Схі-

дною Європою (читай - Україною), володіє «Серцем Землі». Той, хто володіє 

«Серцем Землі», той володіє «Світовим островом» (Євразією). Той, хто володіє 

«Світовим островом», той володіє світом. 

Саме ці три останні слова проливають світло на трагічну і славну долю 

України. Та лише одиниці звертають увагу на цей аспект проблеми, не маючи 

змоги обгрунтувати його конкретними фактами. Бо всі письмові та матеріальні 

артефакти надійно сховані в самих потаємних жидівських структурах у США, 

Ізраїлі, Ватікані та Москві. Являючись на протязі тисячоліть епіцентром світо-

вої геополітики, країна і держава Україна до сьогодні не має ні державних 

структур, ні статусу світового геополітичного гравця. Потужні світові сили до 

сьогодні насильно утримують Україну у статусі виключно об’єкта світової 

геополітики.   

Існують і загальновідомі факти сучасної історії, що підтверджують статус 

України, як епіцентру світової геополітики. Так, можна прямо стверджувати, що 

епіцентр всіх світових руйнацій у 20 столітті знаходився в Україні. 

Наведемо відомі цифри. На фронтах Першої світової війни тільки з росій-

ської сторони половину воюючих – більше 2,5 млн чоловік, складали українці. 

Втрати українців тільки в ході Брусиловського прориву склали біля 600 тисяч 

чоловік. Революційні погроми 1917 року, баталії Громадянської війни, жидівсь-

ко-чекістський терор протягом двадцяти довоєнних років, плюс голодомори 

1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років, організовані єврейською більшовицькою 

владою при мовчазній згоді російських колег, на довгі роки підірвали гено-

фонд української  нації, знищили майже поголовно еліту та інтелігенцію 

українців. Проте системний геноцид українства на цьому не припинився. Із 41% 

світових людських і матеріальних втрат, які поніс Радянський Союз у Другій 

світовій війні, 41% складають втрати України. Таким чином, втрати України у 

Другій світовій складають до 17% світових втрат. Це була остання у ХХ сто-

літті, але не остання в житті української нації Велика Руїна. 
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Слав’янські дослідники, оцінюючи наслідки правління сталінського ре-

жиму, визначають людські втрати слов’янства СРСР на рівні 75-110 мільйонів 

чоловік. Із них більше половини - це втрати українців. Взагалі цей період по-

требує більш детального дослідження (незважаючи на численні публікації), бо 

саме з 1920 по 1941 рік жидівство мало в СРСР, і в першу чергу – в Україні, не-

обмежену владу. І саме в цей період були випробувані та застосовані всі можли-

ві і неможливі методи масового знищення власного населення, які тільки могла 

придумати хвора психіка вічних «гегемонів», базуючись при цьому на відкрит-

тях видатних слов’янських вчених та власному історичному досвіді. 

Гігантські всесоюзні будівництва на одній шостій земної кулі крім ство-

рення промислового потенціалу країни переслідували ще й інші цілі. По-перше, 

національно свідоме населення примусово зривалося з рідної землі, в інші краї, 

міста – йшло перемішування націй і народностей, що потім дало змогу партій-

ній верхівці зробити «історичний» висновок про створення нової історичної 

спільноти людей – радянського народу. Втім, це краще, ніж різнокольорове ста-

до  Америки, бо ізоляція від Заходу дозволила зберегти головне ядро білої раси 

– українство - від виродження. По-друге, масова, часто бездумна (або навпаки – 

глибоко продумана) індустріалізація значною мірою підривала, а в окремих ре-

гіонах просто знищувала природне середовище існування радянських «гоїв». 

Детально цей «історичний» досвід жидівства – руйнування чужого середовища 

через реалізацію проектів гігантських промислових та гідротехнічних споруд - 

подає Олександр Іванченко у своїй книзі «Путями великого россиянина» (Мос-

ква, 2007г. ). 

Мало хто знає, що до  933 року територія палючих Каракумів була квіту-

чим краєм, який щедро поїла повноводна річка Узбой. Річку і край згубили гід-

ротехнічні споруди, які взялись будувати «талановиті спеціалісти» - жиди із су-

сідньої Хозарії. Вже на нашій памяۥті щезло з поверхні Землі прісноводне 

Аральське море. Повноводні українські річки, ще судоходні у 30-х роках мину-

лого століття, сьогодні можна перейти по дну. Могутній Славутич із чистовод-

ної ріки перетворено у систему застійних озер. Значний внаслідок цього підйом 

ґрунтових вод привів до тотально критичного забруднення природних джерел 

питної води в Україні продуктами побутової і промислової хімії. На велике щас-

тя «п’ята колона» в партійній верхівці СРСР не встигла реалізувати свій «самий 

глобальний» проект – програму розвороту сибірських рік на південь.  В разі йо-

го реалізації вибухнув би глобальний катаклізм світового масштабу! 

Сучасна історія визнає той факт, що маршрути найбільш масових інтерве-

нцій як східних, так і західних народів-завойовників, проходили через терито-

рію України. Та і це не пояснює істинних причин тисячолітнього тяжіння 

деструктивних світових сил до України. Відповідь можна знайти лише за-

глибившись в багато тисячолітню історію походження людей і рас на нашій 
планеті. 

Офіційна наука не дає достеменної відповіді на походження людських рас,  

навіть походження сучасної людини від мавпи не підтверджено: відсутня ланка, 

що пов’язує мавпу з дикою людиною, чиї останки у великій кількості знайдені 

на планеті. Спроби тверезо мислячих білих людей на планеті у першій половині 

20 століття боротися за виживання   шляхом ізоляції своїх країн від проникнен-
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ня расово чужих істот, профілактики дегенерації шляхом стерилізації недонос-

ків були остаточно засуджені і поховані світовим жидівством на Нюрнберзькому 

процесі. В результаті чисельність населення Землі сьогодні перевалила за 7 

мільярдів, а чисельність людей невпинно скорочується. Тільки за 20 століття 

чисельність білої раси у світі скоротилась з 20 до 5,5 відсотка. А саме українсь-

кий етнос є базовою основою білої раси. І саме український народ поніс найбі-

льші у світі втрати у двадцятому столітті. 

Сучасна наука не дає також достовірної відповіді на інше принципове пи-

тання: куди іде сучасна цивілізація? вона розвивається, чи деградує? 

З отриманням формальної незалежності у 1991 році в Україні почався 

спонтанний процес пошуку шляхів духовного відродження. В першу чергу – це 

дослідження прихованих досі історичних джерел життя української нації та  ви-

токів рідної віри. На практиці це проявилось у масовій відмові від четвертої ав-

рамічної релігії – марксизму, і поверненні до третьої аврамічної релігії - христи-

янства. Це було заздалегідь передбачено організаторами розвалу СРСР. Народна 

ініціатива проявилась в організації рідновірських громад та козацтва. Однак і це 

було передбачено світовою владою – маємо сьогодні аморфне багатоманіття 

громад, які часто-густо очолюють заздалегідь ґрунтовно підготовлені іудеї типу 

Володимира Куровського. Та саме головне – це брак достовірної інформації про 

реальну історію, організацію життя і механізми виживання наших предків. І це 

не вина українців. Наші люди просто не уявляють, який колосальний тягар ці-

леспрямованої дезінформації накладено на нашу справжню історію, які космі-

чного масштабу сили стоять за цим процесом. Туман містики та езотерики і 

західного і східного напрямів мало що дасть для усвідомлення реального стану 

речей, бо у цих туманів одне джерело – темний Космос. 

Однак настав 2012 рік. За твердженнями містиків він знаменував кінець 

світу, а точніше - кінець часів. Після 21 грудня мільярди людей зітхнули з по-

легшенням – нічого не відбулося, чергова брехня. Та земне людство не відає, що 

у грудні 2012 року дійсно пройдено видатний рубіж у космічному літописі на-

шої планети, який корінним чином  змінить умови існування людства. Не буде-

мо розмірковувати про плани Творця – кожному своє. Лише зазначимо – це ру-

біж, з якого починається зворотній процес. Від деградації і дегенерації, примі-

тивізації людства – до його просвітлення і природної еволюції. Відповідь на пи-

тання про суть цих процесів може дати реальна історія-літопис походження 

людей і рас на нашій планеті. 

 

Міф про «одиноке» земне людство. 
 

Сучасна наука, яка під впливом відомих чинників вже давно втратила фі-

лософську основу пізнання світу, замінивши її основою комерційно-

прагматичною, багато вам розповість про виключно важливу роль земного «ро-

зумного» населення, про його «космічну одинокість», про плани переселення на 

інші, подібні нашій, планети, про промислову колонізацію Місяця, Марса, тощо. 

При цьому скромно замовчуючи факт повного опоганення рідної планети як 

підстави для переселення. Для цього досліджують близький і далекий Космос, 

називаючи його Всесвітом. Насправді це різні поняття. Космос – це безкінечний 
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темний простір, де існують різні форми життя, з огляду на дефіцит енергії – ча-

сто паразитичного. 

Наш Всесвіт – це частина Космосу, облаштована Творцем Ра – нашим 

Батьком Небесним та Матінкою Небесною Ма, де співіснують десять світлих 

світів розумного життя. Це - світи творців, де кожен зростає духовно в процесі 

особистої творчості, і разом з ним зростає весь Всесвіт. Світ, до якого належать 

сучасні люди, є самим молодим у нашому Всесвіті і зветься Всевишнім світом, 

або світом Всевишнього Роду. Еволюційний вік Всевишнього Роду – 7 мільйо-

нів земних років. 

Представники Всевишнього Роду мають вигляд людини з багатомірною 

структурою організму, який складається із семи тіл. Древнє відображення цих 

знань – так звана «русская матрешка». Вони безсмертні. Представники парази-

туючих космічних цивілізацій мають всього п’ять тіл. У них відсутнє каузальне 

(кармічне) та духовне тіла. Тому вони смертні. 

До наших часів дійшли уявлення наших предків про світобудову, що відо-

бражено в українському малому державному гербі – тризубі. Цей тризуб симво-

лізує Трисуття – єдність трьох світів -  Прави, Нави і Яви. На сьогодні це відпо-

відає дійсності, бо світ Нави існував не завжди. 

 Сьогодні наш Всесвіт включає 847 сонячних систем, в яких знаходиться 

8988 планет. 5985 планет заселено різними родами Всевишнього Роду. Насе-

лення 843 сонячних систем живе у світі Прави в енергетичному тілі (модуль із 

тонких тіл – без фізичного, матеріального, як у нас). Чотири зоряні системи і в 

їх складі 97 заселених планет -  сузір’я Скорпіона, Козерога, Гончих Псів  та 

наша сонячна система знаходяться у світі Яви, яка являє собою, образно кажучи, 

грядки для посіву розумного життя у Космосі. На цих «грядках» і паразитують 

«сірі» інопланетяни, намагаючись здобути у Всевишнього Роду секрет безсмер-

тя. Саме тому інопланетяни викрадають людей, препарують їх, досліджують 

процеси зачаття і народження земних дітей, розвивають генетичні дослідження 

на нашій планеті. Батьківщина космічних паразитів – зірка Піщаюв із туманно-

сті Андромеди. 

Зазначимо, що еволюційний вік цивілізації «сірих» інопланетян із туман-

ності Андромеди, яка паразитує в Космосі і в тому числі на території нашого 

Всесвіту – 9 мільйонів років. Головна відмінність цієї цивілізації від Всевиш-

нього Роду – це бездуховність, чисто прагматичний, споживацький підхід до 

життя. Точнісінько такий, як нам демонструє сьогодні світове жидівство, ство-

ривши свій земний світовий уряд, де головна істина життя – власна вигода. 

У нашій сонячній системі, що складається із 19 планет, Всевишнім Родом 

заселені чотирнадцять космічних об’єктів. На Сонці, Землі, Місяці (космічний 

корабель-база) та Сатурні живуть люди роду Стрільця. На одинадцяти косміч-

них об’єктах – Сонці,  Меркурії, Венері, Марсі, Юпітері, Урані, Нептуні, Весті, 

Церері, Палладі та Юноні живуть люди роду Козерога. 

7989 років тому Місяць став видимим для людей космічним об’єктом. Це 

сталось після того, як його поверхня була покрита ґрунтом, добутим із надр на-

шої планети при будівництві підземних міст і інших об’єктів «сірими» інопла-

нетянами на материках планети. 
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Наша планета –земля Слава – унікальна перлина Космосу. Вона єдина 

в нашій сонячній системі, де створені «тепличні» умови: тільки тут всі живі іс-

тоти можуть жити в матеріальному (органічному) тілі, перебуваючи на поверхні. 

На всіх інших планетах, де панує висока температура або космічний холод, живі 

організми живуть, як правило, під поверхнею планети в енергетичному тілі-

модулі. У нашому Всесвіті є ще вісім подібних планет із комфортними умовами 

існування: в сузір’ї Козерога, сузір’ї Раків та шість – в сузір’ї Стрільця. Про їх 

специфічне призначення піде мова нижче. Вже підсвідомо  розуміючи таку уні-

кальність нашої планети, у кожної здорової людини крається серце, коли вона 

бачить, що творить з нашою космічною перлиною споживацька паразитуюча 

псевдо цивілізація. 

Світи розумного життя у нашому Всесвіті мають різний еволюційний вік і 

форму існування. Десять світлих світів еволюціонують у Всесвіті шляхом духо-

вного розвитку, їх представники існують у різних формах. 

Всього у Космосі існує 15 видів розумного життя творчого рівня. Всі інші 

види життя – від вірусів, бактерій до тварин (ссавців) включно – належать до 

видів розумного життя  з колективним розумом, споживацького або паразитую-

чого способу існування. 

У світлих Всесвітах співіснують десять видів творчого розумного життя у 

кількох формах. Це людиноподібні, птахоподібні, рибоподібні та кристалоподі-

бні. У темних Всесвітах розвиваються у вигляді паразитуючих цивілізацій п’ять 

видів деструктивних форм життя. Чотири із них – це людиноподібні у фізичних 

тілах: два види в органічній, два види – в кремнійорганічній формі. Мають зріст 

від 140 до 185 сантиметрів. Один вид існує у вигляді мінеральних утворень (ти-

пу бірюза, малахіт, яшма) в енергетичному стані. 

 

Формування засад сучасної геополітики 
 

Чому так цілеспрямовано протягом тисячоліть винищується біла раса і 

особливо українська нація? Тому, що це – законні власники нашої прекрасної 

планети, справжня назва якої – Слава. Так назвав її Дажбог - керівник міжзо-

ряної експедиції із планетної системи сонця Нюбомба, сьомої зірки сузір’я 

Стрільця, яка прибула на космічному кораблі «Місяць» до цієї юної планети 75 

тисяч років тому. Еволюційний вік нашої планети -2 960 000 років, це – живе 

творіння космічної особистості 8-го рівня космічної ієрархії із сузір’я Водолія, 

ім’я якому - Сварог. Космічна особистість 4-го рівня із сузір’я Тільця - Велес, 

створив на нашій планеті Природу. Задача космічної особистості 2-го рівня, на-

шого прабатька Дажбога із сузір’я Стрільця, полягала у очищенні планети та 

створенні на ній нового роду. В той час на всіх материках планети (крім Амери-

ки) жило близько 394 мільйонів диких людей. Еволюційний вік їх становив бли-

зько 150 тисяч років. Однак це не був земний варіант розумного життя, яке роз-

вивалося по Ч. Дарвіну. Це були нащадки людей космічного роду (яких у свій 

час не змогли по різним причинам евакуювати з материків планети під час пла-

нетарних катастроф), що перетворилися у людиноподібних істот. 150 тисяч ро-

ків вони не розвивалися, а дегенерували. 
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Із загальної чисельності молодіжного екіпажу космічної бази «Місяць» у 

949 тисяч чоловік на материках планети було розселено 797 тисяч. Як усі жите-

лі Всевишнього Роду наші предки жили в енергетичному тілі-модулі. За 17 ти-

сяч років планета була впорядкована і підготовлена для проживання за стандар-

тами світу Прави. Однак 58 тисяч років тому сталася безпрецедентна в історії 

Всевишнього Роду подія – через зраду трьох членів екіпажу на ім’я Яків, Ми-

хайло та Гаврило (у сучасному звучанні) «сірі» космічні паразити із сузір’я Ко-

зерога підступно захопили космічний корабель-базу «Місяць». 152 тисячі членів 

екіпажу опинилися в полоні. Дажбог, якого в цей час не було на кораблі, змуше-

ний організовувати протидію космічним паразитам, перебуваючи на планеті. 

Війни між Всесвітом і космічними паразитами відбувалися і раніше. Та факт за-

хоплення космічного корабля-бази паразитами був дійсно безпрецедентним. 

Таким чином, 58 тисяч років тому на нашій планеті почалася перманент-

на війна людей роду Стрільця з космічними паразитами за виживання. Супер-

задачею космічних паразитів у цій війні було повне знищення або повне поне-

волення людей Всевишнього Роду. Чому космічні паразити прагнули винищи-

ти рід людський? На сьогодні на нашій планеті знаходиться всього 5,5% бого-

народжених людей. Згідно космічних законів із знищенням останнього богона-

родженого планета стає здобиччю космічних паразитів, розвиток людства звер-

тає на шлях паразитизму, споживацтва. Недаремно ж звучать сучасні пророцтва 

про людство на краю загибелі. 

 Дажбог і наші предки опинилися у дуже скрутному становищі. При дефі-

циті енергії Творця (наша сонячна система знаходиться на окраїні Галактики, на 

рубежі Всесвіту), в умовах жорсткого тиску з боку «сірих» інопланетян, які ма-

ли у близькому космосі свою базу під назвою «Фатта» (другий міфічний Мі-

сяць), без допомоги Всевишнього Роду наші предки тримали глуху оборону. 

Всевишній Рід, отримавши з часом інформацію про ці події, 54 тисячі років 

тому створив галактичну систему підтримки та захисту життя у Всесвіті, яка 

нині відома під назвою «Система вібраційних рядів». Всі радіестезисти, тобто 

люди, що працюють із маятником, біолокаційними рамками чи лозою,  корис-

туються саме цією системою. На її ж основі були створені пізніше різні системи 

числових рядів, нумерологія, кабалістика, тощо. 

Враховуючи реальне співвідношення сил у Сонячній системі, біля 54 ти-

сяч років тому  пращуром Дажбогом було прийнято рішення про будівництво 

укріплених підземних міст-сховищ для збереження частини Роду. В ці підземні 

міста пішли 82 тисячі людей роду Стрільця. Їх головною задачею було дочека-

тися допомоги від Всевишнього Роду, організувати максимальну протидію кос-

мічним паразитам, підтримувати своїх братів на планеті. (Споконвічне значення 

слова «брат» - «Батьком Ра творений», тому не розкидайтесь ним наліво і на-

право!). Відокремлена (украяна) частина роду Стрільця у кількості 715 тисяч 

чоловік залишилися на поверхні планети виживати практично самостійно. Ос-

новна маса людей роду Стрільця була зосереджена на території нинішнього єв-

ропейського материка, концентруючись навколо акваторії Чорного моря. В мі-

фах народів нашої планети залишилися згадки про таємничих укрів. У Всеви-

шньому Роді цих людей називали слав'янами, тобто жителями планети Слава. 

В пізніші часи правителі Московії, сучасної Росії, присвоїли цю назву собі. 
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Взяли її, очевидно, із древніх книг, які цілеспрямовано збирали і знищували, 

або ретельно ховали. В міфах про Атлантиду збереглися згадки про підземні та 

підводні міста. Підземна і наземна Атлантида існувала і функціонувала автоно-

мно на території материка Європа з 54 тисячі років тому до 1234 року за но-

вим стилем. Існує вона і сьогодні на території України. Саме тому останні дві з 

половиною тисячі років багатомільйонні орди азійських ашкеназі (юдаїзованих 

тюрків) ішли в Європу і в Україну через Причорномор’я. Саме тому світове жи-

дівство вже півтора століття намагається утворити свою державу Ізраїль (Бого-

борець) на території  Причорномор’я і Криму. 

 

Походження сучасної людини розумної 
 

Пращур Дажбог із своєю командою контролював ситуацію на планеті. 

Однак велетенська демонічна система темного Космосу настільки активно ва-

мпірила (відкачувала) енергію Творця, що енергетичний каркас укрів, які жили 

на поверхні планети, почав ослаблюватися. Згадки про цей період можна знайти 

в міфах про безплотних «блідих ангелів» з велетенськими тілами до 25 метрів. 

Щоб не допустити «сірих» паразитів у світ Прави, 19 тисяч років тому за рі-

шенням Всевишнього  Роду превентивно було створено світ Нави – як буфер 

між світом Яви і Прави. Оскільки процес вампіризації  тривав і далі, 14 тисяч 

років тому Дажбогом було прийнято рішення про «консервацію» украяної ча-

стини роду Стрільця у фізичних тілах. 

Так 14 тисяч років тому  людям роду Дажбога вперше було дано фізичне 

тіло. Протягом 14 років в генетичних лабораторіях у підземних містах було ви-

рощено 3 413 556 досконалих людських тіл (порівну чоловічих і жіночих), в які 

«вселилися» безплотні на той час люди роду Стрільця. Вченими роду генетич-

ним методом була створена (образно кажучи)  досконала судина для зберігання 

живої істоти-ангела в земних умовах. Наші «пращури» у світі Яви мали зріст 

195 сантиметрів і вагу 50 кілограмів, світле волосся та голубі очі. Мозок 

(центральний біокомпюۥтер) працював на повну потужність, люди мали всі здіб-

ності жителя Прави. Це зараз вони називаються «надлюдськими» можливостя-

ми – телепатія, телекінез, ясно бачення, тощо. Фізіологічні системи людини 

працювали як автономні реактори холодного ядерного синтезу (на рівні клітин), 

для життя було достатньо сонячної енергії та повітря. Повні сил і надій лю-

ди побачили свій новий дім - прекрасну і чисту юну планету, де не було пато-

генних бактерій, вірусів, грибків, паразитів, де життя доставляло радість і задо-

волення. Процес «консервації» розглядався як тимчасовий захід, тому середній 

ресурс функціонування людського фізичного тіла закладався на 8 тисяч років. 

Середньостатистичний вік життя «сірих» інопланетян – до тисячі років. 

Проте ворог не дрімав і продовжував свою підступну діяльність. Людей у 

фізичному тілі почали викрадати,  досліджувати так же, як і сьогодні. Підступ-

ними методами (як змій у Раю) людей з 11350 років тому навчили їсти, що при-

вело до зниження рівня вібрацій тонких тіл і втрати людьми надійного зв’язку із 

світом Прави. З метою попередити неправильний еволюційний розвиток людей 

(по сценарію темних Всесвітів), 11 тисяч років тому за рішенням Всевишнього 

Роду їм було заблоковано 95% потужностей центрального біокомпюۥтера (моз-
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ку). Людство космічного походження входило у найтяжчу смугу виживання, бо 

беззбройним і обмеженим у своїх індивідуальних можливостях людям проти-

стояла вся міць Темного Космосу. 

Для того, щоб люди не деградували, не забували хто вони і звідки, 8890 

років тому один із представників роду Стрільця – Язьо Будда, створив і поши-

рив на всіх материках вчення-віру, яке пропагувало пізнання світу. Наші предки-

українці до тотального насадження християнства у 17 столітті сповідували саме 

це вчення. З часом воно було спотворено і зараз знаходиться під контролем гіб-

ридів. 

3990 років тому для богонароджених людей було введено процес реін-

карнації. Раніше у випадку фізичної смерті душа померлого відлітала відразу у 

світ Прави. Однак систематична робота «сірих» по розтлінню людських душ 

давала практичний результат: люди опускались, деградували у своєму духовно-

му розвитку і після смерті не кожна душа була здатна витримати рівень вібрацій 

світу Прави. Тому душі померлих потрапляли у світ Нави, де перебували до но-

вого втілення у Яві для відпрацювання кармічних боргів або з допомогою Твор-

ця могли піднятися до світу Прави. 

 

 

 

Системні методи нищення людства 

як суть світової геополітики. 

 

Якщо політика у сучасному розумінні – це теорія і практика системних 

заходів по створенню сприятливих умов для достойного співжиття свого народу, 

держави серед світової спільноти, то геополітика від часів її виникнення до сьо-

годні має зовсім іншу мету. Головна концепція геополітики, започаткованої 

космічними паразитами біля 10 тисяч років тому – заміна людей населенням. 

Для цього високодуховні представники Всевишнього Роду – богонароджені білі 

люди – мають бути фізично знищені або повністю поневолені через духовну 

деградацію і фізичну дегенерацію. Багато думаючих людей прийшли сьогодні 

до таких висновків, однак повністю зрозуміти проблему їм заважає нерозумін-

ня різниці між людьми і населенням. Причина цього – расова неграмотність. 

Для знищення людей застосовувалися різноманітні методи. Спочатку ко-

смічні паразити робили ставку на фізичне знищення укрів. Так, 9459 років тому 

«сірі» генетичним методом створили потужну серію плотоядних істот, які в зе-

мній історії відомі як динозаври. В казках білих народів інформація про дино-

заврів залишилась у сценах битви богатирів зі Змієм Гориничем, тощо. До цього 

ж періоду відносяться знайдені закам’янілі відбитки  слідів людини поряд зі 

слідами динозавра. Вимерли вони 7809 років тому внаслідок різкого похолодан-

ня. На 90 років пережили їх дикі земні люди, відомі як австралопітеки, неандер-

тальці, кроманьйонці, тощо, загальна назва яких - кельти. Рееволюційний вік 

цих людей на нашій планеті становив біля 150 тисяч років, вони деградували 

майже до тваринного рівня. 

8846 років тому космічні паразити, відчуваючи приготування Всевишньо-

го Роду до звільнення планети і Місяця, почали активні бойові дії проти коман-
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ди Дажбога. Ці війни з масовим застосуванням ядерної зброї точилися на 

планеті 1190 років. Це був дуже тяжкий час для виживання людства, бо всі ре-

сурси темного Космосу були направлені на їх фізичне знищення. Вчені не мо-

жуть пояснити, хто і як застосовував ядерну зброю. Але сліди її застосування 

свідчать самі за себе в пустелі Гобі, на Близькому Сході, півночі Євразії, в ін-

ших місцях. Содом і Гоморра, Мертве море стали такими 8430 років тому. 

8341 рік тому внаслідок небезпечних маневрів пошкодженого космічного 

корабля-бази «Місяць», який занадто зблизився із Землею, відбулося зміщення 

земної осі на 18 градусів і початок її прецесії. Ядерні війни та зміщення земної 

осі стали головними причинами так званого «льодяникового періоду». 

Та найефективніша зброя для знищення богонароджених людей була 

створена 7795 років тому. Цього року в таємній лабораторії на території сучас-

ної Нігерії «сірі» генетичними методами створили чоловікоподібних істот, які 

пізніше в «Біблії» проходять як «першолюдина» Адам. Це була серія в 7566 осіб, 

яких розселили по всім материкам. Для їх створення  взято генетичний матеріал 

від диких земних людей, мавп, білих людей та самих «сірих» інопланетян. Як 

зазначається в сучасних теологічних енциклопедіях, всі першознання  «праба-

тьки» юдеїв, християн та мусульман отримали «від першолюдини Адама», чи-

тай – від «сірих» інопланетян. Через шістнадцять років, 7779 років тому, у тій 

же лабораторії була виготовлена ще страшніша зброя – серія жінок у 9866 осіб, 

які являли собою справжні бойові сексуальні машини. В історії їх першоім’я ві-

доме як Єва, Ліліт або Пандора. Їх теж розселено по всім материкам планети.  

І чоловіки і жінки – «богоподібні» чи «богостворені», а реально – людинопо-

дібні, були чорного кольору, мали (і досі мають – як інопланетяни!) всього п’ять 

тіл і є смертними. Так виникла перша штучна раса на нашій планеті - чорна. 

Головне призначення цих «богостворених» істот – винищення білої богонаро-

дженої людини через процес змішання або гібридизації. 

До речі, подібний процес винищення первісно природної флори і фауни 

сьогодні здійснюють західні фірми через тотальну гібридизацію рослинного та 

тваринного багатоманіття – створюючи генетично модифіковані рослини, про-

дукти, тварин. Недаремно у вічних льодовиках Ісландії засновано світовий ге-

нофонд насіння природних рослин. 

7520 років тому відбулася знаменна подія – на допомогу Дажбогу прибув 

космічний корабель-база «Леля» (третій Місяць). Закриті у підземних містах-

фортецях люди роду Стрільця змогли нарешті переселитися  до своїх братів і 

більш ефективно продовжити боротьбу за свій рід. Від цього року у людей було 

засновано нове літочислення (в земній традиції – старе літочислення), яке на-

сильно відмінив у 1700 році (від Р.Х.) біоробот Петро І, яким замінили справж-

нього московського царевича Петра Кобилу. 7456 років тому «Леля» гравіта-

ційною зброєю знищила космічну базу «сірих»  «Фатту». З цього року закінчи-

лись масові ядерні війни на планеті. За знищення «Фатти» темний Космос ві-

домстив Всевишньому Роду, знищивши гравітаційною зброєю планету Фаетон 

6544 роки тому. Орбіта планети знаходилась за орбітою Марса, вона була також 

заселена людьми роду Стрільця. База «Леля» залишається до цього часу на зем-

ній орбіті з протилежної (за Сонцем) сторони. 
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Потомство із змішаною кров’ю від статевих партнерів різних рас завжди 

буде мати нижчий рівень космічних вібрацій, а значить все більш віддалятися 

від світу Прави. З метою навчити, попередити людей про цю небезпеку,  пред-

ставник роду Стрільця – Рама, 6548 років тому створив на території України 

своє вчення-віру, яке поніс у Азію та Індію. Сьогодні вчення Рами також спо-

творено і знаходиться під контролем гібридів. Відгомін тих знань про небезпеку 

змішування рас можна знайти в положеннях такої біологічної дисципліни, як 

телегонія. Сьогодні ця наукова дисципліна неофіційно існує, але практично за-

боронена і ніде не викладається. 

Оскільки чорні людиноподібні різко відрізнялись від людей, процес змі-

шування був малоефективним. Цьому сприяла також кастова система, яку наші 

предки застосували в Індії. Тому 6430 років тому на території сучасного Китаю 

була створена друга штучна раса – жовта, предки сучасних китайців. 

Третя штучна раса – червона, була створена «сірими» 4297 років тому в 

генетичних лабораторіях, що знаходились у пірамідах на території сучасного 

Перу. Назва цих людиноподібних – ацтеки. Створена вона шляхом додавання 

до генів чорних людиноподібних істот генів  риби із породи лососів. 

6414 років тому шляхом додавання до генів чорних людиноподібних істот 

генів пацюка «сірими» на території Індії  було створено ще одне паразитуюче 

плем’я - цигани. Мігруючи тривалий час до Атлантиди-Європи, ці волоцюги 

привели сюди і незліченні стада своїх генетичних родичів-пацюків, яких вико-

ристовували в дорозі як їжу. 

В межах умовно «задокументованої» історії людства космічні паразити 

застосували і нові, незвичні для Всевишнього Роду, методи нищення білої кос-

мічної раси. 4223 роки тому на нашу планету із темних світів вперше були зане-

сені інфекції - шість видів хвороботворних бактерій: чума, холера, туберку-

льоз, проказа, сибірська язва та сифіліс. 2774 роки тому на планету занесено  

сім видів хвороботворних вірусів. 

Це істотно вплинуло на тривалість та якість життя білої раси. До 3495 р.т. 

середня тривалість життя білих людей становила більше тисячі років. В резуль-

таті  диверсій Темного Космосу середня тривалість життя білих людей з 458 

року першого тисячоліття стабілізувалась біля середнього значення сто років. 

На знищення людства ефективно працювала і працює сучасна «наука». За 

останні 153 роки різними «вченими» від генної інженерії на базі перших шести 

бактерій штучно створено ще 72 види хвороботворних бактерій. 

Ще більша  активність «вчених» сучасної псевдо цивілізації спостеріга-

ється в області вірусології. За останні два століття ними створено 267 нових ві-

русів на базі перших семи та 154 абсолютно нових. Крім того «сірі» паразити у 

20 столітті занесли на планету ще 11 нових видів вірусів. 

Крім бактерій і вірусів на знищення білої людини найбільш ефективно 

працює ще один вид «невидимої » зброї – патогенні енергоінформаційні 

утворення (структури), відомі як «порча», «зглаз», тощо. Сучасна наука не має 

ефективних засобів для їх дослідження, тому в більшості випадків просто ігно-

рує  як недоказане явище. Сьогодні цей сектор експлуатують маги, ворожки, ек-

страсенси та інші самоучки, які використовують емпіричний досвід людства. 

Вперше до цієї проблеми грамотно підійшла Людмила Григорівна Пучко, сфор-
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мулювавши концепцію багатомірної медицини («Многомерная медицина», 

Москва, 2002г.). Абсолютно точно причиною всіх чисельних видів онкозахво-

рювань і більшості «невиліковних» та хронічних хвороб є патогенні багатомірні 

управляючі енергетичні структури (БУЕС), які подібно кулі із зміщеним 

центром ваги руйнують системні зв’язки і шкодять програми ЦБК (центрально-

го біокомп’ютера) людини – головного мозку. Всі інші прояви онкозахворюван-

ня – це  наслідки  збою в роботі програм периферійних (семи тіл) та системних 

(п'ятнадцять фізіологічних систем) біокомпютерів. Всілякі паразити, віруси, ка-

нцерогени, тощо – це тільки супутні фрагменти, які сьогодні присутні у тілі 

майже кожної людини. 

Російський професор Столєшніков, який практикує в США, визначає су-

часну медицину як «високоліквідний конвеєр смерті». Це реально відповідає 

дійсності і фактично являє один із сучасних методів нищення людства. Адже 

кожен день мільйони людей з онко або іншими «невиліковними» захворюван-

нями проходять процедури хіміотерапії або оперативного втручання, результа-

том яких є муки і смерть пацієнта. 

Із створенням штучних рас процес гібридизації і винищення людей пішов 

набагато інтенсивніше і продовжується до сьогоднішнього дня! Найважливіше 

досягнення космічних паразитів у цій війні – через змішування білих людей з 

«кольоровими» та здичавілими людиноподібними, окремі гібриди отримали 

шосте і сьоме тонкі тіла та білий колір шкіри. Ідентифікувати їх стало ще 

важче, а значить процес змішування став ще менш контрольованим з боку 

людей украяної частини Всевишнього Роду. 

Таким чином, майже за вісім тисяч років космічні паразити із своїм тем-

ним «земним воїнством» впритул наблизилися до своєї «мети» - ліквідації кос-

мічної раси людей. Сьогодні Світ Прави ділить все населення нашої планети на 

три групи. 

 Богонароджені, це чоловіки білої раси, в жилах яких тече більше 65% 

крові предків із роду Стрільця. Для жінок, відповідальність яких за чистоту ро-

ду значно вища, рівень піднятий до 75%. Таких на планеті залишилось 5,5% 

(біля 385 мільйонів осіб). 

«Богостворені», або людиноподібні - нащадки т.зв. Адама і Єви. За раху-

нок змішування протягом тисячоліть з білими народами в їх жилах може бути 

від 0 до 55 відсотків крові наших космічних предків. Таких на планеті 44,5%. 

Гібриди, спонтанна суміш різних рас і націй, в жилах яких тече від 55 до 

65(75) відсотків крові наших космічних предків. Таких на планеті 50%. 

 

          Загальна ситуація у процентному відношенні на планеті показана в насту-

пній таблиці. 

 
Територія Б/народ-

жених 

Гібридів Б/створе-

них 

Територія Б/народ-

жених 

Гібридів Б/створе-

них 

Європа 45 45 10 Сх.Європа 55 35 10 

Азія 10 85 5 Англія 10 55 35 

Африка 0 20 80 Німеччина 65 0 35 

Лат.Америка 0 100 0 Франція 30 20 50 
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Австралія 5 5 90 Туреччина 0 50 50 

Антарктида 0 0 0 Італія 0 90 10 

Україна 95 2,5 2,5 Іспанія 0 55 45 

Росія 5 90 5 Бенілюкс 0 10 90 

Центр. Азія 10 60 30 Скандинав 50 40 10 

Азербайджан 0 10 90 Китай 0 95 5 

Вірменія 0 35 65 Японія 0 100 0 

Грузія 0 50 50 Корея 0 100 0 

Півн. Кавказ 0 10 90 В’єтнам 0 100 0 

Іран 25 60 15 Індія 0 50 50 

Пакистан 0 90 10 Канада 10 40 50 

Аравійс. п-в 0 50 50 США 0 30 70 

Греція 45 15 40 Ізраїль 0 0 100 

Австрія 10 70 20 Румунія 5 90 5 

Данія 10 55 35     

 

Об’єкт світової геополітики – Атлантида. 
 

З давніх давен і донині головним і єдиним об’єктом світової геополітики 

є Атлантида. «Рукотворні» міфи про острів з такою назвою у Атлантичному 

океані розтиражовані в недалекій історичній ретроспективі із єдиною метою – 

заховати від людей справжній об’єкт світової експансії. То де ж вона, ця таєм-

нича країна? 

Країна Атлантида існувала з 9532 до 928 років тому (1085 року за но-

вим літочисленням) і простиралась від південних берегів Чорного моря і гір Ка-

зка (Кавказьких) до Білого моря, від берегів Атлантики до Уральських гір та рі-

чки Волга. Фактично ця країна займала весь нині європейський материк, який і 

називався Атлантидою. Держава Атлантида простиралась від Карпатських до 

Уральських гір. Ця легендарна країна була названа в честь  соратника Дажбога - 

Атланта, вченого і організатора, який 14 тисяч років тому створив за космічни-

ми технологіями Всесвіту досконалих предків сучасних людей. Центром Атлан-

тиди було Чорне море і територія навколо нього, тобто сучасна Україна. 

На момент утворення держави Атлантида на її території проживало 98 мі-

льйонів укрів (атлантів). Ще 91 мільйон укрів проживав на території від Карпат 

до Атлантики і 71 мільйон – в Азії. В цей же час у різних куточках нинішньої 

європейської території проживало біля 179 мільйонів диких кельтів. На терито-

рії Атлантиди вже з 9314 року тому утворилося 45 великих міст з кількістю на-

селення 450-500 тисяч чоловік. 38 міст знаходились на території держави Атла-

нтида, ще 7 – на території Трої. Виникнення великих міст обумовлено необхід-

ністю організованого колективного захисту від збройної агресії «сірих» косміч-

них паразитів. Кам’яні мури і споруди певний період слугували також захистом 

від  агресивних динозаврів. Більшість цих міст під іншими назвами існує до 

цього часу на території України. 

Зникненню назви Атлантида передували  драматичні події перманентної 

планетарної війни, яку тисячоліттями вів темний Космос проти укрів. Під тис-

ком «богостворених» і гібридних етносів роди укрів на всій планеті були зни-
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щені або змушені мігрувати. Більшість білих родів  прагнула дійти саме до Ат-

лантиди. 

В результаті прямих воєнних дій інопланетян і поступової експансії гіб-

ридних етносів, територія Атлантиди на кінець першого тисячоліття (за новим 

стилем) зменшилась фактично до розмірів держави, відомої сьогодні як «Київ-

ська Русь». У 1085 році київський великий князь Всеволод-Михайло І Яросла-

вич, хозарського походження за батьком і дідом,  заборонив цю назву і ввів нову 

- Україна. У 1234 році зусиллями християнської церкви, головним призна-

ченням якої було закрити людям доступ до знань та вселити несвідомий 

забобонний страх перед «небом», «Всевишнім», «богами» з метою впрова-

дження духовного рабства, була викорінена згадка про справжню назву мате-

рика і введено назву Європа. За згадку про Атлантиду карали на смерть. 

 У ті ж роки  була придумана (сьогодні – офіційно визнана) історія похо-

дження та розвитку цивілізації європейських народів «від грецьких античних 

часів». Мабуть тому і «зникли» всі бібліотеки київських князів, щоб не вийшла 

на світ ця науковоподібна брехня.  «Антична» версія мала замаскувати расовий 

характер світової геополітики, сховати від майбутніх поколінь правду про по-

ходження різних народів, що утворювалися внаслідок спонтанної гібридизації. 

На території нашої країни процеси гібридизації протягом тисячоліть ус-

пішно блокувалися. Це досягалося в першу чергу строгим дотриманням звичає-

вого укладу життя та  чіткою ієрархічною системою управління. Рушитися цей 

надійний захист почав після насильницького підступного хрещення Київської 

Русі (Атлантиди). Катастрофічних рис процес гібридизації став набирати з 

отриманням Україною  «незалежності» у 1991 році та конвульсіями світової 

жидівської системи під назвою «глобалізація». Однак вони вже програли. Ще 

у 1935 році один англійський лорд говорив про Україну, як про «проблему всієї 

Європи». І сьогодні вона є такою проблемою, бо не піддається ніяким темним 

силам і живе під своєю назвою – Україна, точніше, по-давньому –Украяна. 

Напевне звідти пішла і співзвучна їй назва Оріяна, після того, як покоління 

українців по безпам’ятству  стали називати Арія – вождя арійського роду укрів, 

Орієм. 

Недаремно спеціалісти німецької езотеричної структури Аненербе шука-

ли витоки арійства на території України, зокрема біля Кам’яної могили під Ме-

літополем. Арійці – це нащадки роду вождя Арія, які займали територію від 

Слобожанщини до Причорномор’я і були майже поголовно винищені під час 

гунської навали у першому тисячолітті «нової» ери. Ніякого відношення до 

«міфічного» острова Даарія у Північному Льодовитому океані  арійство не має. 

Арій жив 3292 роки, став вождем у віці 1519 років. Помер 9092 роки тому. У 

міфах залишився як бог Арей.  Пізніше його ім’я було спотворено на Орій, Ор. 

Зберегтися українцям українцями допомогли і допомагають брати із роду 

Стрільця і наш батько Дажбог. Для всіх інших народів він відомий як Проме-

тей із античного епосу. Український народ ціною величезних жертв з допомо-

гою своїх небесних братів зберіг як Україну, так і Атлантиду. Хронологія навал, 

як військових, так і інформаційних, появи назви Русь і руси, найбільш стисло і 

системно викладена у книзі Миколи Галичанця «Наш український Крим»  (Ви-

давництво «Мандрівець», Тернопіль, 2007р.). 
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В новітній історії людства боротьба за виживання людей космічного роду 

на території Атлантиди - Європи завуальована історичними подіями у вигляді 

війн, колонізацій, геноцидів, тощо, викликаних «об’єктивними» причинами со-

ціального, економічного, історичного і т.п. характеру. Єдиною видатною особи-

стістю білої раси, яка зуміла в наш час системно організувати цілий народ на 

спротив космічним паразитам і їх земним слугам, відкрито акцентувати увагу 

людства на критично важливому для виживання расовому питанні, був 

Адольф Гітлер, стопроцентно богонароджена людина, який мав прямий 

контакт зі світом Прави. Легкі перемоги над супротивниками, фантастичні 

досягнення в розробці техніки і озброєнь, висока організація суспільства обу-

мовлені підтримкою з боку Всевишнього Роду. Це стало можливим завдяки 

створеній у передвоєнні роки езотеричній структурі «Аненербе», за допомогою 

якої А. Гітлер отримував допомогу з боку високої космічної особистості - Веле-

са. З цієї ж причини «нацизм» було засуджено «на віки вічні» світовим жидівст-

вом. Зате на сьогодні населення Німеччини на 65% складається із богонародже-

них людей. Йосипа Сталіна («чистопородний» ашкеназі) і його прожидівську 

партію підтримували «сірі» інопланетяни. Тому відбувався масовий геноцид 

українців у «вільній» Україні. Тому в сучасній Росії населення на 95% склада-

ється із гібридів. 

 Під кінець ХІХ століття була сформована європейська расово-

антропологічна наукова школа. З 1907 року у світі почалась активна пропаганда 

і застосування методів євгеніки – науки про чистоту раси. В першій половині 

ХХ століття в США і багатьох європейських країнах (задовго до приходу до 

влади А. Гітлера) були прийняті расові закони і проводилась примусова стерилі-

зація недоносків. Спротив білих (богонароджених) людей в США було остаточ-

но зламано після розгрому світовим жидівством організації Ку-клукс-клан у 

1944 році. На згадку про цю підступну війну залишилася «найпрестижніша» в 

області літератури та журналістики премія Пулітцера –тодішнього жидівського 

газетного магната, який здійснював інформаційне забезпечення війни. У тому ж 

році світове жидівство «організувало» Бреттон-Вудську угоду, яка ліквідувала 

золотий еквівалент національних валют, залишивши монопольне право на нього 

за жидівським американським доларом. У 1945 році  США заборонили приму-

сову стерилізацію під шумок  про невідповідність її «правам людини», хоч зміст 

американських законів з тої пори не змінився. Цей же «шумок» використано 

пізніше для запуску процесу світової «демократизації» та «глобалізації».   

На Нюрнбергському процесі остаточно був політично, юридично і ідеоло-

гічно засуджений національний соціалізм - як будь-який намір білих народів 

вирватися із глобального  жидівського ярма гібридизації. Світове жидівство 

за активної підтримки космічних паразитів впевнено рвонуло до омріяного фі-

нішу – повної світової влади у 2012 році. Їх реальні плани та дії частково ви-

світлені у російському документальному фільмі «Титаник». Репортаж с того 

света» (2006 рік). Метастази Нюрнбергського процесу стали головною причи-

ною всесвітньої агресії під керівництвом світового жидівського уряду у 1999 

році проти суверенної країни Югославія – останньої держави, де існувала полі-

тична система національного соціалізму для людей у Європі. Цим же поясню-

ється незрозуміла для нормальної людини терпимість і підтримка «світової спі-
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льноти» явній агресії і жорстокості напівдиких албанців. Бо ці вандали, як і че-

ченці в Росії – ті ж самі «богостворені» жиди. Та превентивно отримали смер-

тельний удар. Білий космічний рід витримав цю озвірілу атаку і дожив до пере-

моги! 

  

Світове жидівство як інструмент світової геополітики. 

Створення геополітичних плацдармів. 

 

5775 років тому «сірі» інопланетяни вибрали одне з негроїдних племен 

на території сучасних африканських країн Сомалі та Ерітрея для реалізації своїх 

планів по захопленню планети. Ці негри стали предками сучасних жидів-

сефардів, від цього року ведеться жидівське літочислення. (Показово, що у 1968 

році від Р.Х. в Ізраїль було перевезено і юдаїзовано у повному складі напівдике 

плем’я із Перу). 1304 роки тривала підготовка кадрів. 4469 років тому підготов-

лений «менеджер» Мойсей почав сорокарічний «тренінг» в пустелі, метою яко-

го було виховання особливо зазомбованих рабів-біороботів, для яких існувала 

одна мета – влада над планетою. Головною філософсько-прагматичною засадою 

досягнення цієї мети вибрано багатство (головний результат вигоди) як ключ 

до всіх інших вигод. Універсальним інструментом реалізації планів стали гроші. 

Керувати цим «проектом» був призначений горезвісний стрілець Яків, 

якого для жидів (пізніше – для всіх християн та мусульман) – новостворених 

рабів представили  «Всевишнім богом» Яхве, Єговою, Саваофом, Аллахом та 

два «небесних архістратига» – Михаїл і Гавриїл. Головним центром управління 

процесами впровадження рабства на планеті визначено космічну базу Місяць, 

яка у земних рабів асоціювалась з поняттям «небо». 

Жидівський клан «менеджерів» створено як посередницьку структу-

ру для управління бездумними масами майбутнього мільярдного населен-
ня планети. Це була необхідність, бо згідно космічних законів жодна високо 

розвинута космічна цивілізація не має права напряму керувати примітивними 

цивілізаціями. 

 Для захоплення влади на планеті перш за все треба було знищити 

оплот Всевишнього Роду – Атлантиду. 

Для ефективної діяльності новоспечених «світових гегемонів» проти Ат-

лантиди завчасно готувалися сильнодіючі інструменти енергоінформаційного 

впливу на людську психіку та формувалися силові світові геополітичні плацда-

рми. Головним і визначальним плацдармом визнано плацдарм езотеричний. 

«Хто володіє інформацією, той володіє світом!» - ця сентенція відома сьогодні 

всім освіченим людям. 

Цей плацдарм готувався на території нинішнього Єгипту. До білого роду, 

яким керував вождь Кеддощ, 8890 років тому було заслано одинадцять спеціа-

льно створених космопаразитами із сузір’я  Козерога біороботів, запрограмова-

них на розповсюдження світоглядних засад «сірих» інопланетян. В історії людс-

тва ці біороботи відомі як одинадцять ієрофанів. Згідно закладеної програми 

вони підібрали і навчили групу людей, яка відома із історії як єгипетські жерці. 

Через цю, очевидно першу конспірологічну організацію сучасного людства, по 

світу були поширені і розтиражовані всі езотеричні знання. Саме ці «знан-
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ня» створюють таємничу завісу інтриги і значимості для всіх світових і регіона-

льних  релігій, створених за підказками «сірих» інопланетян. Започаткована 

практика тотальної ліквідації всякої матеріальної спадщини, що проливає 

світло на реальну історію, реальні події на планеті: викрадення артефактів, під-

пали бібліотек, руйнація споруд і т.п. 

7750 років тому «сірими» були збудовані вісім «загадкових»  єгипетських 

пірамід, призначених для зберігання генетичного матеріалу людиноподібних. 

Статуя Сфінкса біля пірамід була створена украми 7538 років тому як високоху-

дожній твір у відповідь ―сірим‖ та як орієнтир для кораблів Всевишнього Роду. 

Біля чотирьохсот пірамід в Китаї було збудовано 6430 років тому, піраміди ац-

теків в Південній Америці – 5190 років тому. Проект «сірих» - ієрофани, був 

розроблений у відповідь на створення Буддою  вчення про пізнання світу і при-

значений для того, щоб скрити справжню історію походження сучасного 

людства та історію планети. 

Для цього в «таємних» знаннях людства перекручені і змішані всі реа-

льні події, що відбувалися на нашій планеті в минулому. Справа в тому, що 

ми не перші на цій планеті. Світлі світи, співіснуючи в рамках Всесвіту, взає-

модіють, обмінюються інформацією і взаємонавчаються один у одного. Так, на 

території Азії з 541 до 489 тисячі років тому жили представники світу Лемурії, 

які виконували тут свої задачі і берегли планету від космічних паразитів. Вони  

не є предками сучасних людей. На згадку про них залишилися окремі ступінчаті 

піраміди. 

 З 429 до 290 тисячі років тому на материку Му, що знаходився посеред 

Тихого океану, проживали представники Всевишнього Роду - люди із роду Ко-

зерога. Цей рід на чолі із своїм вождем - Перуном, виконував ту ж саму задачу, 

що 75 тисяч років тому взяв на себе наш предок Дажбог – утримання в належ-

ному стані планети. З 389 до 290 тисячі років тому на планеті проживали та-

кож представники світу Гіперборея на материку Муд посеред Атлантичного 

океану. І люди роду Козерога, і гіперборейці перебували в енергетичному ті-

лі-модулі. Однак за результатами наукових досліджень, підводних зйомок сьо-

годні відомо, що вказані материки з залишками міст і інфраструктури опусти-

лися на дно океанів внаслідок геологічної катастрофи планетарного масштабу. 

Виникає відразу два запитання: хто ж тоді жив в затоплених містах та що стало 

причиною катастрофи планетарного масштабу? 

Ось тут ми знову повернемось до призначення нашої унікальної планети 

та ще восьми подібних у Всесвіті. На материку Муд проживали 989 тисяч, а на 

материку Му - 1950 тисяч людей різних родів Всевишнього Роду, загальна назва 

яких на мові Всевишнього Роду звучить як нелютчащі. В сучасному розумінні 

ця назва означає членів роду, які ще не доведені, не доросли до рівня Людини 

(за критеріями Прави). Нелютчащі живуть у фізичних тілах, у стислий термін 

проходячи повторно еволюційний шлях з виховною метою. Для їх виховання, 

доведення до рівня Людини і існують дев’ять «комфортних» планет, подібно до 

того, як сьогодні у нас створені родильні інкубатори для недоношених та ослаб-

лених дітей. Дорослі члени світлих світів виступають в ролі вихователів та спо-

стерігачів. Цього разу «не догледіли» проблемних дітей гіперборейці. Нелют-

чащі з материка Муд самі викликали геологічну катастрофу, запустивши ство-
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рений за підказками «сірих» генератор (прискорювач) з виробництва зверх важ-

ких елементів. Населення материка було вчасно евакуйовано на планету в су-

зір’ї Стрільця. До речі, через 290 тисяч років космічні паразити хотіли повто-

рити цей трюк з родом Стрільця, запустивши у 2011 році збудований у Швейца-

рії на жидівські гроші  колайдер. Знаючи, що вже програють війну, вони разом 

із світовим жидівством хотіли піти, голосно «грюкнувши дверима» у вигляді 

планетарної катастрофи. Та Всевишній Рід добре пам’ятає свої уроки. 

Після загибелі материка Муд порушився об’ємний баланс планети. З цієї 

причини пращур Сварог прийняв рішення про ліквідацію материка Му, що зна-

ходився на протилежній стороні планети у Тихому океані. Рід Козерогів з мате-

рика Му було переселено на планету Венера. Частина людей роду Козерога, які 

мали зріст 215 сантиметрів і вагу 80 кілограм, залишилась на Землі. Це скелети 

їх нащадків знайдено у пустелі Гобі, це їх нащадків знищували конкістадори на 

Азорських островах та в Південній Америці. На Венері їх і достали космічні 

паразити, користуючись проблемами, пов’язаними з масовим космічним пере-

селенням. Протягом тривалого часу була підготовлена «п’ята» колона, захопле-

на влада по схемі Хазарського каганату. Створивши генетично клонованих істот, 

утворено шість штучних рас для масової гібридизації людей  космічного роду 

Козерога. Станом на 2012 рік процент богонароджених людей, представників 

Всевишнього Роду, на планеті Венера складав 5,5% із близько 8 мільярдів насе-

лення. Як бачимо,  методи нищення роду Стрільця, застосовані на нашій плане-

ті, були добре «обкатані» на сусідній планеті на наших родичах. 

З 195 до 176 тисячі років тому на планеті знаходились представники ви-

сокого світлого світу Упія.  Це сьомий за рівнем еволюційного розвитку світлий 

світ нашого Всесвіту, його вік – 90 мільйонів років.  Вони мають вигляд веле-

тенських орлів з розмахом крил до 10 метрів. Це вони в древніх казках перено-

сять людських героїв через недоступні гори. Гігантські фігури тварин і птахів 

на поверхні пустелі Наска (Чилі) створені 178 тисяч років тому саме цивілізаці-

єю світу Упія. Їх задача полягала в навчанні і передачі досвіду боротьби з кос-

мічними паразитами  представникам Всевишнього Роду. Досвід переймав Пе-

рун – космічна особистість четвертого рівня ієрархії із роду Козерога. Пізніше 

цей досвід він передав людям із роду Стрільця, нашим предкам. Ось звідки ім’я 

Перуна в нашій міфології.   

Саме представники Упії залишили на планеті і загадкові сантії – пласти-

ни із дорогоцінних металів з нанесеними символами-рунами, якими частково 

володіють старовіри - служителі церкви Інглінгів в Росії, що вважають себе 

нащадками якихось «космічних інглінгів». Насправді це звичайні земні люди із 

роду Стрільця. Церква інглінгів створена світовим жидівством після того, як до 

їх рук попали оті самі сантії. Популярні сьогодні «Славяно-арийские веды», 

«Веды Перуна»,  опуси російських езотериків Микола Лєвашова та Георгія 

Сидорова тиражують одну і ту ж саму потужну дезінформацію про загадковий 

острів Даарія та «месіанство» Росії – спадкоємиці колишньої неіснуючої 

«страни Ора», імперії Оріани-Гіпербореї, тощо, яка перемогла «страну отвер-

женних» - Атлантиду, «южную русскую» окраїну. Подібну потужну дезінфор-

мацію з елементами реальних подій (шила в мішку не сховати!) подає збірний 
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колектив під іменем «Владимир Пятибрат» у «бестселері» під назвою «Глубин-

ная книга». 

«Кухня», на якій готуються всі ці наркотично привабливі «страви», нази-

вається «Российский НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихаче-

ва, г. Москва», створена у 1992 році. 

Замовник і дирижер всіх цих теорій – центр чорних магів, знаходиться в 

Ізраїлі. Відверто і конкретно задачу світової геополітики озвучив «видатний ро-

сійський геополітик», чистокровний іудей і чорний маг А.Г. Дугін: «Украина не 

имеет права на существование как государство!». Мета поширення цих псевдо-

знань незмінна – сховати правду про істинне походження сучасного людства, 

про те, що сучасна біла раса – це і є атланти. 

 

Східний геополітичний плацдарм – Азія. 

 

Всі народи сучасної білої раси ведуть свій родовід від 715 тисяч укрів 
- представників роду Стрільця із Всевишнього Роду, які були розселені на 

материках планети. Всі інші народи – це суміш білих народів із генетично ство-

реними людиноподібними істотами або дикими земними людьми. Доля кожного 

народу склалась по різному і є предметом подальшого дослідження, яке стане 

підґрунтям для написання реальної історії людства. 

Сьогодні всі провідні наукові установи світу ведуть зверх активні генети-

чні дослідження останків древніх людей, знайдених по всьому світу, порівнюю-

чи їх з ДНК сучасних народів. Фінансування досліджень практично необмежено.  

Сучасна жидівська псевдонаука наполегливо шукає передусім в Азії віртуаль-

ний  «етнічний котел», де відбулось виникнення і формування сучасних етносів. 

Бо «антична» брехня тріщить уже по всім швам. Надзвичайну активність у цьо-

му питанні традиційно проявляє Росія. Наряду з віртуальним «древнім Асгар-

дом» (м. Омськ), на території південного Алтаю виявлені залишки абсолютно 

конкретного міста, названого «Аркаїм». З 90-х років минулого століття по всьо-

му світу демонструють мумію «принцеси Укока», яку алтайські шамани вважа-

ють своєю богинею-родоначальницею і вимагають повернути. Хоч доказано, що 

вона до них не має ніякого відношення, бо є білою людиною «європейського» 

походження. 

Насправді вже 14 тисяч років тому по всій Азії були розселені роди-

племена укрів – украяної частини роду Стрільця, невід’ємної частини Всевиш-

нього Роду. Та 9190 років тому «сірі» інопланетяни почали готувати східний 

плацдарм для боротьби з Атлантидою. Щоб звільнити її від укрів були розпочаті 

війни з застосуванням ядерної зброї. Саме в цей період була випалена територія 

нинішньої пустелі Гобі. Головною задачею на цьому плацдармі було створення 

нової генетичної зброї. Для цього була вибрана територія сучасного Китаю. 

Проект реалізовано лише 6430 років тому. В дев’яти  генетичних центрах, роз-

міщених у пірамідах,  виготовили 413 тисяч людиноподібних особин з жовтим 

кольором шкіри. Це було досягнуто шляхом додавання до генів чорної істоти 

окремих генів динозаврів. Динозаврів, чиї гени вони носять, жовті називають 

своїми предками – драконами. Попередня підготовка, проведена космічними 

паразитами на цьому театрі, була воістину титанічною. З території були сило-
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вим шляхом витіснені всі роди укрів. Про масштаби підготовки  свідчать також  

біля чотирьохсот пірамід, які китайці пильно охороняють до цього часу. В цей 

же період - 8636  років тому - «сірими» була збудована так звана «Велика китай-

ська стіна» (за 157 років), яка мала захищати майбутню гібридну націю від набі-

гів диких людей. 

Роди укрів під шаленим тиском інопланетян були змушені мігрувати в   

інші місця. Один з родів (вождь Багояр) 8926 років тому через Тібет і Гімалаї 

дійшов до Індії (перша хвиля міграції). З цього роду походить Язьо Будда — 

творець вчення про пізнання світу. 

Роди нинішніх литовців (пращур Оміщ) та латишів (пращур Югмор) в 

сукупності сім тисяч років мігрували від Гобі на захід. Натиск інопланетян, 

штучної жовтої раси та диких людей врешті-решт змусив їх  вийти 2189 років 

тому до берегів Балтійського моря. В процесі міграції ці роди з 5194 по 3189 

роки жили разом з родом, відомим пізніше як «волзькі болгари» (пращур Орун) 

в благодатній долині південного Алтаю. Сьогодні російські дослідники назива-

ють цю долину «страной городов», а залишки одного із протоміст укрів типово-

го трипільського планування – «древним городищем предков россиян» Аркаї-

мом. 

Розкопане у 1993 році поховання знатної жінки на території південного 

Алтаю, т.зв. «принцеса Укока» є похованням наших предків –укрів, що жили 

тоді на території Азії. В похованні знайдено скелети шести коней, прикраси із 

золота та брильянтів, шовковий одяг. Знатна жінка, яку звали Аная, померла мо-

лодою 8765 років тому у віці 96 років, при середній тривалості життя у ті часи 

5500 років. 

 На відміну від латишів і литовців рід Оруна переселився спочатку на лі-

вий берег річки Волга, звідки з часом був змушений відступити під натиском 

тюркських орд. Перша хвиля переселенців-болгар 1890 років тому осіла на те-

риторії сучасної Румунії, де пізніше, не підтримана римськими емігрантами-

переселенцями, була винищена тюркськими ордами. Друга хвиля 1342 роки то-

му, при підтримці українських родів, зуміла переселитись на територію ниніш-

ньої Болгарії і заснувати там своє князівство. 

 По іншому склалася доля роду Журденя, який проживав на території Ки-

таю та сучасного Приморяۥ (Російська Федерація). До 5687 року він стримував 

військовою силою розмноження і розповсюдження штучної жовтої раси. Ось 

звідки витоки «шаленого» бойового мистецтва та «східної мудрості» у сучасних 

жовтих азіатів, включаючи і «хохли» на лисих головах. Та навіть таке бойове 

мистецтво не встояло перед незліченними ордами китайських гібридів. Не див-

но. Масштаби генетичного конвеєра можна сьогодні оцінити об’єктивно. Тисячі 

відкопаних так званих «теракотових» фігур, що китайці підносять як «прикраси 

для мавзолею імператорів», насправді є закам’янілими фігурами біороботів, 

яких просто не встигли оживити з певних причин. В американських фантастич-

них фільмах про Космос є багато подібних сцен – ці запроданці мають багато 

інформації від «сірих». Закладена тоді космічними паразитами генетична про-

грама обумовлює і патологічну плодовитість китайців сьогодні. Дещо сакральне 

збережено від того часу в спартанській атмосфері східних монастирів, зокрема 

Шаоліня. Після розгрому роду Журденя 5687 років тому, його залишки переб-
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ралися на сучасні японські острови. Двадцять тисяч білих айнів на півночі ост-

рова Хоккайдо – ось все, що фізично збереглося з тих часів. А ще залишилася 

(нині японська) культура воїнів-самураїв, моральний кодекс Бушідо і т.п. та мі-

фи про таємничий народ «чжур-чженів» - назва роду Журденя на китайський 

лад. 

Та найбільш ефективно азійська генетична зброя почала працювати проти 

Атлантиди із масовою появою нового етнічного гібрида, відомого вже з офіцій-

ної історії як тюрки. 

Хто ж такі тюрки, які є етнічним коренем 85 відсотків сучасного населен-

ня Росії? Згадаємо, що їх першоназва до 552 року першого тисячоліття – гуни 

(гунці, китайці називали їх хуни). В цей же період з’явилися відкрито жидівські 

назви в їх державному устрої, такі як каганат, зародилися релігійні догми – пе-

реважно юдаїстські, на базі яких пізніше утвердився іслам. Плем’я жидів-

провідників геополітики, прийшло в Азію 5306 років тому. Традиційно непомі-

тно проникнувши в місцеві племена та взявши духовну владу в руки, жидівські  

провідники  5190 років тому почали реально впливати на дії і плани тюрків і 

моголів. 

Як відомо, на території Азії в древні часи також жили дикі земні люди – 

неандертальці, точніше - кельти. Всі ці дикі люди  майже повністю вимерли під 

час так званого льодяникового періоду 7720 років тому. Але на безкраїх азійсь-

ких просторах вижили нащадки від змішаних статевих контактів двох співісну-

ючих спільнот: диких кельтів і поступово деградуючих, втрачаючих пам'ять про 

своє космічне походження окремих родів укрів.   

Отже гунни (хунни, гунці, пізніше - тюрки) як гібридний етнос вперше 

з’явилися на території Азії  9469 років тому. 7320 років тому цей, вже виокрем-

лений етнос,  внаслідок другої хвилі змішаних шлюбів з родами укрів, які не 

змогли (чи не захотіли) мігрувати до Атлантиди (Європи), утворив наступну ет-

нічну групу - монголів (моголи). 

Головною задачею гібридних етносів азійського походження було фі-

зичне знищення та тотальна гібридизація білого населення Атлантиди-

України і прикордонних з нею регіонів. Загальна історична картина від часів 

Хозарського каганату і монголо-тюркської навали сьогодні в цілому досліджена, 

але вперто не визнається в першу чергу російською стороною. Наявні історичні 

джерела ретельно приховуються. До цього часу над Москвою довліє жидівське 

ярмо. Але саме завдяки впливу атлантів, величезної кількості влитої в тюркські 

гібриди богонародженої крові, вони мають найбільші шанси продовжити життя 

у світлі майбутніх космічних процесів. Це також є причиною, з якої Україна має 

підтримувати тісні дружні стосунки з Росією. Звичайно, за умови, якщо росій-

ська еліта врешті зрозуміє, кому вона зобов’язана життям і змінить своє зверхнє 

відношення  на шанобливу поведінку молодшого до старшого. 

 

Західний геополітичний плацдарм – Європа. 

 

Оскільки на європейському континенті було зосереджено велику кількість 

племен і родів білих богонароджених людей, для формування цього плацдарму 

застосовано інші підходи. Даний плацдарм створювався в першу чергу для 
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знищення духовних основ білої раси і розглядався в перспективі як ефективний 

інструмент духовної деградації богонароджених. 

Для досягнення цієї мети  необхідно повністю позбавити людей історич-

ної пам’яті. Процес деградації передбачалося здійснювати за кількома напрям-

ками діяльності «сірих» і їх земних слуг – жидівства. 

Як і в Азії, на європейському материку (в Атлантиді) жила значна кіль-

кість здичавілих людей – кельтів. Масові неконтрольовані процеси змішування 

їх з білими-украми дали «гримуче» потомство – англосаксів. Англосакси ма-

ють 55 відсотків богонародженої крові і є фактично жидами-ашкеназі західного 

типу. Маючи дику бездуховну спадковість, з допомогою аморальної сили, гро-

шей і підтримки «небесних» управителів вони змішались з багатьма атлантич-

ними племенами, заклавши національні особливості багатьох європейських 

народів. Найбільш яскраво вони до цього часу проявляються в Англії. Ще у 

1877 році наш співвітчизник Платон Лукашевич, однокласник Миколи Гоголя, у 

статті «Причины ненависти англичан к славянским народам» писав: 

«…Спрашиваю: неужели мы так согрешили перед Богом и людьми, что 

нам, нашей крови и нашим языкам нет места здесь на земле, да и земля то, по 

их убеждению, не наша? … И на сих только  условиях мы можем, по милости 

Западных Европейцев, здесь существовать. И сколько бы мы ни повиновались 

их задушевным требованиям, то никогда не сможем удовлетворить их  алчно-

сти и затаенных помыслов, потому, что добыча очень хороша для них в роде 

туземцев Америки, краснокожих.» 

«Англичане, не смотря на свои природные недостатки и дурные наклон-

ности во вред других невинных народов, есть народ самый просвещенный и лю-

бознательный, но относительно своего языка и происхождения, они ровно ни-

чего не знают…» 

«Англичане только знают, что предки их вышли из Дании и больше ниче-

го особенного и что одни из них назывались Англы а другие Саксы… Таким об-

разом нынешние Англичане по крови и происхождению составляют помесь 

Монгольских народов с Бритянами, злополучными жителями Альбиона, кото-

рые частью  были перерезаны и истреблены  Англо-Саксами, а частью должны 

были с ними кровно смешаться. Такого точно происхождения все народы За-

падной Европы и к стыду их они питают (сами не зная того по какой причине) 

непреодолимую ненависть к Славянским (богонародженим, авт. ) народам, ко-

торая у них обратилась в инстинкт и конечно потому  только, что они от 

Славян наследовали земли и большее или меньшее человеческое благообразие 

и даже заметное смягчение нравов сравнительно с Монголами, Манжурами и 

Китайцами; сия то смягченность и повела их к высшему образованию и про-

свещению» 

Геніальні догадки, які зробив Платон Лукашевич на підставі лінгвістично-

го аналізу, були дуже небезпечні на той час. Тому англійські  і російські масони 

із оточення царської сімїۥ поспішили оголосити Лукашевича божевільним, а його 

твори не друкувалися аж до розвалу СРСР. 

Кровожадібність англосаксів, яку Лукашевич помилково побачив в мон-

гольському корінні, притаманна всім гібридам диких народів. А ось лінгвістич-

на спорідненість багатьох англійських, монгольських та китайських слів свід-
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чить про єдині закони формування сучасних мов, які практично всі  походять 

від однієї чи двох прамов. 

Змішування англосаксів з предками європейських народів запустило ін-

ший, потрібний «сірим» процес – перманентний стан війни, а точніше – бійні  

між  білими людьми і закономірно зменшення їх чисельності. Поєднання кель-

тів з англо-саксами (друга хвиля гібридизації  4380 років тому) дала Європі но-

ву чуму – готів, які внесли свій «достойний» вклад у справу винищення білих 

людей. 

 Вже на прикладі 20 століття ми знаємо, яким кольоровим непотребом по-

чали заміщувати свої  людські втрати європейські народи. Адольф Гітлер ще у 

1922 році на прикладі Франції попереджав Європу про такі наслідки. 

Та найефективніша зброя на західному плацдармі з’явилася із появою та 

масовим насадженням деструктивної християнської релігії і псевдоісторичної 

концепції «походження європейської цивілізації від античної Греції». 

 Енергоінформаційні методи впливу на свідомість людей, модульовані 

релігійно-історичними параметрами, виявились  найбільш ефективними 

засобами деградації, які успішно діють до цього часу. Саме завдяки їм світо-

ве жидівство змогло утворити патогенний релігійний егрегор в масштабах цілої 

планети, який і сьогодні трудно пробити – така потужна інерція духовного спус-

тошення людських душ! 

Загальновідомі факти, що найбільше здичавіння і невігластво європейців, 

найбільш кровопролитні війни і міжусобиці між ними та сусідами пов’язані са-

ме з добою тотальної влади християнської церкви та експансією ісламу. Безпо-

середньо для України найбільш жорстокі і криваві часи середньовіччя пов’язані 

з утвердженням у Польщі безроздільної влади католицизму та незалежного від 

короля жидівського сейму. 

Від часів козацької доби ці нрави перекочували і в останні століття. Явна 

дефектність і приреченість національно-визвольних змагань українців у 20 сто-

літті, відверта ворожість  до цього часу між чисельними гілками українських 

«націоналістів» після двадцяти років «незалежності» України, ніким і нічим не 

пояснюється.  Навіть свідомі українці в більшості не сприймають сучасну «бан-

дерівську ідеологію незалежності» з її показною революційністю. А «ларчик» 

просто відкривається. Вся діяльність ОУН-УПА від часів її створення була під 

повним контролем і направлялася міжнародною жидівською організацією 

«Бней-Бріт». Від часів Степана Бандери практично всі керівники ОУН та їх за-

ступники були жидівської крові. Цього ж походження були практично всі «ідео-

логи» хуторянського українського націоналізму та головний ―ідол‖ багатьох га-

личан митрополит Андрей Шептицький. Причина – тотальний контроль Ва-

тикану над Західною Україною з 768 року (за новим стилем), коли окатоличе-

ні правителі нинішньої Галичини перейменували древнє атлантичне місто Ар-

фа у сучасний Львів. І до сьогодні включно. 

Уже в новітній історії України ми безпосередньо спостерігаємо дію цих 

методів. Кожного українця, як і країну в цілому, роздирають навпіл штучно 

нав’язані патогенні енергоінформаційні установки російсько-тюркської імперії 

та підім’ятого англосаксами Заходу. Врешті-решт, навіть національність в укра-

їнця конфіскували. Українець сьогодні знаходиться у підвішеному стані: без 
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знання минулого, без бачення майбутнього, без прив’язки до своєї землі, крові, 

до свого коріння, з зав’язаними очима. Залишається єдиний канал зв’язку із 

Творцем, непідвладний нікому, крім самих українців – їх сила духу. 

З грудня 2012 року вібрації душі українських людей невпинно підвищу-

ються і в більшості досягнули рівня світу Прави. Тому українці не вірять новоя-

вленим вождям, у тому числі опозиційним, і в більшості не ведуться на донеда-

вна ефективну приманку – «вибирати із двох зол менше». 

 

Південний геополітичний плацдарм. 

Історична сцена. 

 
Формування цього напряму йшло найбільш активно. Іншими словами, 

саме на цій території відбулися більшість історичних подій, відомих з офіційної 

історії. Але все свідомо перемішано і переставлено місцями. Із цього історично-

го «вінегрету» складена офіційно визнана «антична» псевдо історія сучасної 

«цивілізації». Звідси отримано субстрат для створення патогенних аврамічних і 

«язичницьких» релігій. З певним натягом можна сказати, що формування плац-

дарму завершилось лише у 1949 році із створенням держави Ізраїль на Близь-

кому Сході. 

Значення і роль цього плацдарму обумовлені його географічним розташу-

ванням та специфікою населення. Тут  існує найменша відстань між південною 

окраїною Атлантиди та північною частиною Африки – зоною створення чорної 

раси, зоною формування езотеричних «знань» та зоною формування управлін-

ських кадрів майбутньої світової імперії «сірих» інопланетян - жидівства. На 

цьому напрямі, в безпосередній близькості до Атлантиди, мав бути створений 

штаб керівництва геополітичними процесами на планеті, метрополія богоство-

рених «гегемонів» - Ізраїль. Завдяки ефективній протидії Всевишнього Роду ко-

смічні паразити зуміли частково реалізувати свої плани лише через вісім тисяч 

років.  Історична реконструкція штрихами подій виглядає наступним чином. 

Кожна освічена людина сьогодні безумовно ототожнює поняття «антична 

Греція» та «Еллада». Насправді це зовсім різні поняття. 

Еллада – це древня, дійсно міфічна країна, яка існувала з 9799 по 4590 р.т. 

в регіоні Близького Сходу. Вона розміщувалася в межах території сучасних кра-

їн Ірак, Ізраїль, Ліван, Палестина, Іран та Курдистан. Населяли цю країну гіб-

ридні народи (укри плюс дикі люди - кельти), яких і називали елліни. Врахову-

ючи, що в ті часи даний регіон (близький Схід та Аравійський півострів) були 

квітучим краєм, чисельність еллінів була дуже велика. Ніякого відношення до 

сучасної Греції ні територіально, ні культурно елліни не мали. «Сірі» космічні 

паразити використовували ці примітивні народи для боротьби проти Атлантиди, 

бо Еллада безпосередньо межувала з Троєю. 

Держава Троя входила до складу Атлантиди, її міста знаходились на пів-

денному узбережжі  Чорного моря. Троя виконувала роль буферної зони між 

Атлантидою та Елладою. Мала Азія (територія нинішньої Туреччини) здавна 

була заселена украми. Український рід на чолі з вождем Теукром заснував тут 

свою державу ще 9018 років тому. Тоді ж було збудовано місто Журбаш, відоме 

пізніше як Візантія, Константинополь (українська назва - Царьград) та Стамбул. 
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Ця країна відома нашим предкам як Троя (…часи Трояні…), сучасні ж дослід-

ники вважають, що це назва міста. Столицею Трої було місто Абурань (8292 – 

7919р.т.), знищене космічними паразитами. Його залишки сучасні археологи і 

рахують Троєю. 

 Із створенням 7995 р.т. істот штучної чорної раси і проникненням їх на 

Близький Схід, почався другий етап гібридизації місцевого населення і роздро-

блення Еллади. Суміш еллінів з чорними дала новий гібрид людиноподібних – 

шумерів. З 7854 р.т. країна отримала назву Шумер. В процесі подальшої зачис-

тки території під майбутній великий Ізраїль шумери були винищені дикими 

предками жидів і арабів. 

Араби – це гібрид дикої людини з чорними людиноподібними (неграми), 

яких створили «сірі» інопланетяни. Етнічний арабський гібрид сформувався на 

території сучасної Аравії та північної Африки  6820 років тому. В процесі пода-

льших безперервних війн відбулася наступна хвиля гібридизації: поєднання 

шумерів з арабами дало новий «народ» - вавилонян. Тому з 5190 по 2916 рік 

Еллада мала назву Вавилон. Вавилоняни також були винищені жидами і араба-

ми в ході зачистки території. Частина вавилонян втекла  від винищення в гори 

Казка (Кавказ), де захопила частину території укрів і 2920 років тому заснувала 

нову країну - Вірменію. Видумана історія про древніх предків вірмен – шести-

тисячолітнє царство Ур або Урарту – це спроба замаскувати факт захоплення 

території укрів расово чужими істотами. 

Глобальну диверсію здійснили вчені мужі від псевдоісторичної «науки», 

запустивши міф про «арабську» цифрову абетку. Цією абеткою (цифрами) ко-

ристується споконвіку Всевишній Рід, на нашій планеті вона відома вже 75 ти-

сяч років. 

Троя постійно зазнавала нападів як з боку країни Еллади, на чиїй терито-

рії «сірі» інопланетяни планували в перспективі створити потужний південний 

плацдарм проти Атлантиди, так і безпосередньо з боку космічних паразитів, у 

тому числі з активним застосуванням ядерної зброї. 

В ході цих війн 8826 років тому було зруйновано штучну перемичку між 

Чорним та Мармуровим морем у вигляді п’яти судоходних шлюзів. Рівень во-

ди у Чорному морі різко піднявся на 95 метрів, величезна територія і багато 

квітучих міст Атлантиди по периметру Чорного моря було затоплено. 

Сучасні дослідники  на території Туреччини виявили кілька міст з оплав-

леними гранітними руїнами та підвищеним радіаційним фоном. Частина цих 

міст була батьківщиною роду укрів вождя Енея. 7319 років тому рід Енея був 

змушений покинути територію Малої Азії (сучасна Туреччина) внаслідок пря-

мих воєнних дій космічних паразитів  і мігрувати на північ сучасної Італії (те-

риторію Етрурії). Так виник «таємничий» для сучасної науки народ етрусків, 

предком якого був рід вождя укрів Енея. 

5930 років тому на території Апенінського півострова вперше з’явилися 

войовничі  племена   гібридів укрів з дикими земними людьми кельтами. Це бу-

ли предки римлян, які протягом кількох тисячоліть витісняли з цієї території 

народ укрів, відомий з офіційної історії як етруски. Саме для захисту від диких 

римських орд етрусками 3620 тому було збудовано велетенське підземне місто, 

яке відкрили італійські археологи в Тоскані у січні 2013 року. Етруски створили 
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«римську» цифрову абетку. З 2180 по 2080 рік тому  народ етрусків мігрував з 

Апенін через східну Європу до Порусії – південного узбережжя Балтійського 

моря і на Скандинавський півострів. Отже скандинавські народи – нащадки 

етрусків і роду Енея. 

4369 років тому друга хвиля гібридизації арабів з дикими людьми дала 

плем’я диких данайців – предків сучасних греків, які поступово витіснили за-

лишки родів укрів з території нинішньої Греції. Основна маса укрів (рід вождя 

Егея, чиїм іменем названо Егейське море) покинула цю територію ще 6445 ро-

ків тому, переселившись на територію нинішньої Сербії, Македонії, Чорногорії, 

вони є предками вказаних народів. 

Атлантида, виходячи із наявних ресурсів, боролась, відновлюючи свій 

статус-кво.  Тільки 2424 роки тому українці з Сурьязької України знову прийш-

ли на територію колишньої Трої і заснували там свої держави та міста, відомі 

сучасним історикам як «грецькі». Це нашими предками збудовані шедеври архі-

тектури, які потім приписали «грецьким» колонізаторам. Войовничі і непорядні 

греки-ромеї таки витіснили українців з повторно обжитого місця. 1889 років 

тому українці під керівництвом вождя Авроклія повернулися в  українське При-

чорномор’я, де збудували нове місто Ольвія біля сучасного Миколаєва.     

Сьогодні Близький Схід називають вибухонебезпечною зоною. Тому є 

причина – Ізраїль. Інша, не менш вибухонебезпечна, зона утворена на колись 

нашій території – території Сурьяжії, в горах Казка (Кавказ). Неймовірний кон-

гломерат гібридних народів, що утворився там протягом віків, не може співіс-

нувати нормально в силу своєї расової несумісності. 

Вірмени, в чиїх жилах відсутня богонароджена кров, виявились вавило-

нянами, які захопили територію укрів 2920років тому. 

Азербайджанці, в чиїх жилах є до 10 відсотків богонародженої крові, це 

гібридний етнос тюрків з хозарами. Вони сформувалися як етнос 2581 рік тому, 

захопили нинішню територію, перебуваючи у складі великоногайської орди. 

Грузини не несуть богонародженої крові. Їх предки - плем’я арабів (гіб-

рид диких кельтів і негрів), яке 3269 років тому за безпосередньої військової 

допомоги космічних паразитів захопили територію суверенної Атлантиди (те-

риторія нинішньої Грузії). Вождем арабського племені був жид на ім’я Давид, 

ось звідки популярність цього імені серед грузинів. З захопленням території Ат-

лантиди пов'язаний і «еллінський» міф про «Золоте руно». 

Чечени вважаються найбільш агресивним і непередбачуваним «кавказь-

ким» плем’ям. Вважаючи себе мусульманами, вони в той же час прекрасно ла-

дять із світовим і, зокрема, російським жидівством. Таємниця їх бандитської 

вдачі і постійної безкарності виявилася тривіальною. Чечени не мають в жилах 

жодної каплі богонародженої крові, бо вони – прямі нащадки жидівського пле-

мені,  яке 1941 рік тому втекло від заслуженої кари пограбованих і винищених 

повією Естер персів, де ці жидівські паразити перебували і безмірно плодилися 

у черговому «перському» полоні. 

Осетини мають 55 відсотків богонародженої крові. Це гібрид укрів та 

азербайджанців, який сформувався 984 роки тому. 

Дагестанці мають 55 відсотків богонародженої крові. Це гібрид укрів та 

грузинів, який сформувався 983 роки тому. 
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Інгуші мають 65 відсотків богонародженої крові. Це  гібрид укрів та хоза-

рів, який сформувався 965 років тому. 

Турки-османи, які захопили територію Візантії у 15 столітті за новим сти-

лем, є гібридом тюрок і жидів, мають лише 45 відсотків богонародженої крові. 

Цей етнос утворився 1745 років тому в степах південного Алтаю. Жидівське 

плем’я прибуло у ці краї 2889 року тому транзитом через Персію. Інша частина 

жидівських ―мандрівників‖ залишилася у т.зв. ―перському полоні‖. 

Південний плацдарм має підстави для геополітичного статусу і як полігон, 

де створювалися найбільш відомі «історичні» міфи та світові релігії. Саме тут 

було розіграно найбільш знаний і найбільш тиражований до цього часу геополі-

тичний спектакль-фарс «спасіння» людства Ісусом Христом. Щоб зрозуміти за-

дум і сценарій цього спектаклю, на час вернемося до методів нищення людства 

як суті світової геополітики. З історії нам відомо про  підступну тактику єгипет-

ських і турецьких султанів, які забирали в рабство наших білих дітей, а потім 

вирощували з них самих ярих і непідкупних воїнів-загарбників. Їх звали мам-

люки і яничари відповідно. Очевидно султани знали від жидів деякі «небесні» 

таємниці. 

Виявляється, практично всі міфічні герої світової історії – це реальні лю-

ди. Саме люди. Річ у тім, що псевдовсевишній Яків-Яхве- Зевс, воюючи з Атла-

нтидою, придумав ще один спосіб, як насолити украм. Задум був геніально про-

стим. «Сірі» інопланетяни викрадали людей з досконалими тілами, брали у них 

сімяۥ.  На космічній базі Місяць в інкубаторах вирощували потужних чоловіків, 

навчали їх (задавали деструктивну програму) і посилали на Землю. З 4268 по 

2007 роки тому таким чином було заслано 988 особистостей. До них належать 

Антей, Геракл, Святогор, Ілля Муромець, Ісус Христос та інші персонажі казок і 

міфів. Так, Геракл жив з 3095 по 2981 рік тому. Його місія полягала у війні про-

ти Трої на стороні Еллади. Був убитий за непослух Зевсу-Яхве. Команда Дажбо-

га, знаючи про цей проект, зуміла багатьох героїв розкодувати і вони плідно по-

служили на користь людям. 

Ісус Христос не зумів розвинути в собі високі вібрації для спілкування із 

Творцем. Тому залишився яничаром - вірним слугою зрадника Яхве-Якова до 

самої смерті. Він прибув на планету у віці 25 років у 5-му році першого тисячо-

ліття. Маючи високу підготовку і постійне супроводження «сірих» йому було 

нескладно творити «чудеса» перед неграмотними чи напівдикими людьми. За-

чаття в космічному інкубаторі було піднесено населенню  як “непорочне за-

чаття”. Його театральна «смерть» на хресті була спланована і грамотно ін-

сценована через римський суд. Після уявної  «смерті» на хресті Ісуса було «воз-

несено» на небо, тобто на базу Місяць. Там йому надали необхідну допомогу і 

створили всі умови для заслуженого відпочинку. Ще 54 рази Ісуса Христа вико-

ристовували для підсилення ефекту християнської віри. Зокрема його поява пе-

ред апостолом Петром, який «почав втрачати віру», є реальна подія. Помер Ісус 

Христос на Місяці у 1054 році, проживши безбідно 1074 роки. 

Наступним етапом встановлення системи рабства на планеті після ―чуде-

сного спасіння‖ Христа стало створення земного центра управління цими про-

цесами. Таким центром став Ватикан, створений в 19 році першого тисячоліття 

на горі Афон у Греції. В той час до його складу входили виключно жиди. Вати-
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кан став також другим на планеті всесвітнім центром чорної магії (перший іс-

нував у Нігерії). У 100 році першого тисячоліття Ватикан перемістився у Рим і 

сконцентрувався на знищенні могутньої Римської імперії, яка на той час відно-

сно стабілізувала ситуацію в Європі-Атлантиді. 

На сьогодні  склад служителів Ватикану на 50 відсотків жидівського по-

ходження. Підрозділ чорних магів як і раніше складається виключно із жидів. 

Візантійська (грецька) православна церква вела свою гру у ―незалеж-

ність‖. Проте суть цієї гри давно відома — це споконвічна гра у ―хорошого і по-

ганого єврея‖. 

Головна диверсія, яку здійснили ―просвітителі‖ від церкви, полягала у 

фальсифікації реальних історичних літописів і подій. І пов'язана вона з афішо-

ваною ―дикістю‖ наших предків, освіченими церковними  ―просвітителями‖ та 

походженням букв. 

Як було сказано, наші предки атланти придумали букви 12 тисяч років 

тому. Абетка складалась із 52 букв — сучасної ―латини‖ і ―кирилиці‖ разом. В 

процесі практичного застосування 10 тисяч років тому реально застосовувалося  

39 букв, одних і інших. Атланти користувалися цією абеткою до 553 року за но-

вим стилем. 

У 719 році Кирило  та Мефодій взяли частину атлантичної абетки і ―при-

думали‖ кирилицю. У 1154 році специ Ватикану вибрали частину букв із атлан-

тичної абетки і придумали ―древню‖ латину, вік якої за офіційною наукою 3510 

років. Візантійські церковники у 1030 році придумали ―древньогрецьку‖ абетку 

і мову, якій за офіційною наукою аж 4220 років. 

За указкою псевдо ―всевишнього‖ Якова-Ягве з 1154 по 1259 рік зусилля-

ми Ватикану були переписані ―древньою‖ латинською мовою всі ―римські‖, чи-

тай — атлантичні джерела з вилученням небажаної для нових владик інформа-

ції. 

З 1052 по 1319 рік зусиллями Візантійської церкви переписані ―древньою‖ 

грецькою мовою всі ―грецькі‖, читай — атлантичні джерела з відповідним ви-

лученням і правками. 

Тоді ж придумано термін для позначення неіснуючої в природі цивілізації  

і етносу — анти, антична. Раптом десь проскочить слово а-тла-нти. 

Всі справжні оригінали атлантичних літописів заховані намертво, вченим 

і дослідникам в історичних архівах підсовують оригінали церковних підробок.   

Ці псевдооригінали, написані ―древньою латиною‖ та ―древньою грецькою‖ і 

стали фундаментом для обгрунтування концепції ―античного походження‖ су-

часної європейської цивілізації. 

 Російські дослідники Носовський і Фоменко не випадково написали ве-

лику кількість книг із серії ―Нова хронологія‖, але їх головна мета — натягнуть 

історичну ковдру на Росію. 

 Результатом зусиль космічних паразитів на південному геополітич-

ному плацдармі протягом 8 тисяч років стало утворення на «земле обето-

ванной» держави Ізраїль у 1949 році і повна зачистка від білих людей тери-

торії на південь від Чорного моря. 
Однак досягнути і окупувати Атлантиду-Україну їм так і не вдалось. І вже 

не вдасться. Їх час закінчився!   
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Геополітична перспектива 

 

Нештатна і критична геополітична ситуація на планеті склалась протягом 

тисячоліть внаслідок агресивної політики інопланетних агресорів. Величезна 

армія їх земних помічників на чолі із світовим жидівством навіжено рветься до 

повної і безроздільної влади над людьми. Не всі люди здатні витримати цей на-

тиск, відрізнити законні дії від шахрайства. Рівень духовної деградації і фізич-

ної дегенерації сучасних людей з запуском всепланетного процесу «глобаліза-

ції» почав зашкалювати. 

У 2012 році на землі практично закінчився розподіл людей на світлих і 

темних. Кожен внутрішньо визначився, за ким іти і як він хоче жити далі. Голо-

вна ідентифікаційна ознака  богонароджених людей (5,5%) – це совість і людя-

ність. Головна ознака «богостворених» (44,5%) - непомірна жадібність і підсту-

пність. Головна ознака гібридів, які становлять сьогодні 50% на планеті – це не-

наситність і жорстокість, у частини з них є вибір – за ким іти. Ні космічним па-

разитам, ні представникам світлих світів не потрібні земні матеріальні ресур-

си. Їх цікавлять тільки енергоінформаційні ресурси людства. Тому бережіть 

свої душі від різного роду шахраїв. 

Агресії проти нашої планети двох паразитуючих космічних кланів із су-

зір’я Козерога та Скорпіона протистоять представники десяти світлих світів, 

які постійно знаходяться на нашій планеті і діють спільно в рамках єдиного ко-

смічного союзу. Тисячі років боротьба проти паразитів йшла з перемінним успі-

хом, були перемоги, були і поразки. Космічні події безумовно відображались на 

житті земних людей. Довгий час  співвідношення сил у космосі не надавало  ва-

гомих переваг жодній стороні. Та з прибуттям у 2003 році (за новим стилем) 

флотилії від 9 родів Всевишнього Роду на допомогу роду Стрільця, до якого 

належать всі білі народи планети, ситуація в нашій Сонячній системі карди-

нально змінилась. 

9 листопада 2012 року космічні паразити визнали акт повної капіту-

ляції на планетах Венера та Слава і покинули межі нашої сонячної системи. 

Це тріумфальна перемога космічного масштабу, до якої Всевишній Рід 

ішов 290 тисяч років! 

Таким чином, 10 листопада 2012 року – визначна дата, від якої бере від-

лік нова ера в космічній історії  людства. Ера утвердження високих Істин і ві-

дновлення Справедливості. З грудня 2012 року невпинно підвищуються віб-

рації тонких тіл людей. З 22 грудня почався Всевишній (в земній традиції - Бо-

жий) суд, який триватиме кілька років. Зло і його носії понесуть заслужену 

кару. 

Сьогодні на нашу планету прибувають представники «правоохоронних» 

органів і високі сутності із світлих світів. Аштар Шеран, навколо якого в Інте-

рнеті тривалий час поширюються різні вигадки – це поважний представник сві-

ту Лемурії. Він прибув 5 березня 2013 року для виконання функції Верховного 

судді від світлих світів на нашій планеті.   

З 13 по 23 травня 2013 року  нашу планету інспектував  Творець Всеви-

шнього Роду шановний Яава - Всевишній Батько всіх земних людей. Це над-
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звичайно висока честь для нашого земного роду і прояв справжньої Вселенської 

турботи Творця за своїх хворих дітей. В той же час це ознака тої надзвичайно 

критичної ситуації і смертельної загрози розумному життю, які склались на 

планеті. Висновки щодо ситуації на планеті зроблені самі безкомпромісні. 

Без сумніву, найближчими десятиліттями на планеті буде наведено поря-

док. Нарешті здійсняться прагнення всіх морально чистих людей, які в неймові-

рно тяжких умовах земного життя, на протязі сотень і тисяч років не втрачали 

свого божественного «Вищого Я» і залишались Людиною, - кожен житель 

планети отримає по заслугам. Як було написано на воротях концлагеря «Бу-

хенвальд». Це буде період, коли знову об’єднається біла раса, розколота «бого-

створеними» на різні народи світу. Ядром кристалізації Роду Стрільця на плане-

ті є Україна – хранитель сакральних цінностей Атлантиди. 

За космічними законами на кожній планеті може існувати лише один вид 

розумного життя, інакше не можна досягнути соціальної гармонії – соціалізму 

за нашими понятійними категоріями. Саме з метою завадити соціальній гармо-

нії, а значить подальшому еволюційному розвитку, «сірі» нав’язують нам гло-

балізацію-гібридизацію - змішане існування рас і націй, інтернаціонал (що 

означає «знищення, заперечення націй»). Тільки білі етнічні нації  зберігали 

до цього часу чистоту космічного роду. 
Всесвіт ніколи не залишав своїх земних космічних дітей без допомоги. В 

усі часи серед білого населення планети народжувалися високі космічні особис-

тості 9-го і вище космічного рівня ієрархії. Їх кількість постійно складає 8284 

особи, з яких 8228 проживають в Україні. Звідси високий рівень творчого і ін-

телектуального потенціалу слов’янських народів. 

Сьогодні українська держава вперше має президента і уряд (за винятком 

Д. Табачника) не жидівського походження. Віктор Янукович, Микола Азаров, 

Юлія Тимошенко, російський президент Володимир Путін не випадково опини-

лися на високих посадах. Всі вони належать до числа високих космічних особи-

стостей і мають свою космічну місію у цьому земному житті. Рівень вібрацій  

цих людей дуже високий і обумовлений, в першу чергу, рівнем відповідальності. 

 Неправильні дії цих політиків у внутрішній і зовнішній політиці, 

сліпе виконання вимог світового жидівського уряду іти згубним капіталіс-

тичним шляхом - шляхом пограбування і знищення власних народів, обу-

мовлені патогенним впливом чорно магічних структур світового жидівства, 

сформованих за тисячоліття зусиллями «сірих» космічних паразитів. 

Привласнення (приватизація) окремими особами суспільних засобів ви-

робництва, ресурсів існування суспільства — тяжкий злочин за космічними 

законами. 
 Навіть спеціальні структури, створені для енергоінформаційного захисту  

вищого керівництва, зокрема в Росії, сьогодні не ефективні, бо самі знаходяться 

під контролем світового центру чорної магії. Звідси страх перед «світовою спі-

льнотою», нездатність лідерів вести самостійну політику  в інтересах влас-

ного народу, протистояння з суспільством. 

Та  сила світового жидівства сьогодні – ефемерна, бо за нею вже не сто-

їть потужна інопланетна цивілізація космічних паразитів. До 2012 року з космі-

чними паразитами напряму, безпосередньо спілкувалися вищий ієрарх Ватикану, 
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чорні маги світового ізраїльського центру, створеного у 1924 році в районі Го-

ланських висот. У Сполучених Штатах Америки з ―сірими‖ безпосередньо спіл-

кувались з 1942 року чорні маги — спеціалісти із Агентства національної без-

пеки США. Сьогодні краплені козирі вони втратили. 

Тільки зрозумівши свою космічну місію і відповідальність  на землі, 

керівники України та Росії зможуть налагодити правильні стосунки із своїми 

народами, підняти свої країни з колін. І не годиться Президенту України – Ат-

лантиди їхати на поклоніння до примітивно-забобонних алтайських шаманів. 

Істину треба шукати на священній землі Всевишнього Роду – Атлантиді.    

За невиконання космічної місії у цьому житті керівникам і України, і 

Росії відповідати доведеться перед Всевишнім Родом! 
Чому для України особливо важливі дружні стосунки з Росією? По-перше, 

європейська територія  Росії – це наша земля, це територія держави Атлантида. 

По-друге, в умовах тюркської окупації  окупанти отримали величезну кількість 

богонародженої крові, процент її в жилах середньостатистичного росіянина 

становить сьогодні 68. Та саме головне, радянська система життя і виховання 

сприяла тому, що у багатьох гібридних етносів росіян розвинулись шосте і сьо-

ме тонкі тіла, а значить утворився зв’язок із Творцем. А для Творця безцінним є 

кожне людське життя. 

Це стало можливим після того, як Всевишній Рід у 1950 році взяв під кон-

троль керівництво Радянського Союзу. Радянська країна поволі стала виходити 

з-під впливу світового жидівства, політична система стала більш людяною. Ке-

рівництво СРСР не заплямувало себе співробітництвом з космічними паразита-

ми. Цей факт і став головною причиною для атаки світових деструктивних сил і 

розвалу СРСР. 

Головною проблемою, через яку повинні переступити люди на планеті, є 

звільнення від духовного рабства і усвідомлення ними факту свого космічного 

походження. 

Головна мета космічних паразитів при створенні світових релігій поляга-

ла у створенні системи рабства на планеті - через духовне, а слідом і фізичне 

поневолення. Для цього була створена величезна ієрархічна система з косміч-

ними і земними структурами, яка за інерцією діє до цього часу. Бо ще у 1247 

році за новим стилем силами Всесвіту нарешті було звільнено від космічних 

паразитів космічну базу – Місяць. Зрадник Яків-Яхве-Єгова, він же – Диявол за 

християнськими поняттями, був засуджений і покараний. Тобто з 1247 року йо-

го фізично не існує, але самозакохане, самовпевнене  жидівство та під їх впли-

вом раби-християни  продовжують поклонятися неіснуючому богу. Мільярди 

християн наче зомбі продовжують щоденно мусолити ім’я Ісуса Христа – зау-

рядної людини – яничара із Роду Стрільця, замість того, щоб очиститись від 

жидівсько-попівської скверни, прямо звернувшись до нашого Батька  Небесного 

- істинного Творця Ра. 

Головною задачею, яка постає сьогодні перед людством, є  формування 

нового космічного світобачення. Для цього треба мати уявлення про Всесвіт. 

Всі езотерики світу  сповідують космічний принцип – що на небі, те і на 

землі, велике в малому і навпаки. Отже давайте вивчати і дотримуватися кос-

мічних законів. Вони багато в чому подібні до людських. 
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 В кожному космічному світі є своя мова. У всіх родах Всевишнього 

Роду єдиною мовою спілкування є праукраїнська мова, яка мало відрізняється 

від сучасної української. Це єдина мова, що її принесли з собою на нашу плане-

ту брати-стрільці 75 тисяч років тому. Саме від неї пішла більшість мов на землі, 

букви і руни. Букви сучасної української абетки придумали не жидівські Кири-

ло з Мефодієм, а атланти 12 тисяч років тому. «Древній» санскрит – це зіпсова-

на праукраїнська. Друга мова, що принесена на нашу землю із космосу – це 

«древній» ідіш – мова «сірих» інопланетян, яку вони поширили серед давніх 

жидів. За певних історичних умов на його основі сформувалася і німецька мова. 

На згадку від гіперборейців залишилися ієрогліфи. 

Кожен космічний Рід має таку ж семимірну будову, як і окрема людина. У 

тілі людського роду мова є четвертим – тонким – тілом, тобто душею. Знищу-

вати мову народу – значить нищити його душу. 

У Всесвіті існує строга і чітка ієрархічна система. Однак питання, що 

стосуються всього Всевишнього Роду, у Всесвіті приймаються колегіально. Для 

цього існує колегіальний орган по типу нашої Верховної Ради, назва якого – 

Шана. Назва говорить сама за себе – до цієї ради обирається один, самий шано-

ваний (тобто духовно розвинутий) представник кожного із 847 родів. Нашу Со-

нячну систему у Всевишньому Роді представляє брат Ріхард, учасник першої 

експедиції на нашу планету 75 тисяч років назад. 

У Всевишньому Роді кожна особистість розвивається вільно і без обме-

жень, тільки за власною волею. Існує умовно багатокласна система космічно-

го навчання - зросту. Особистості, які завершили десять і більше «класів» на-

вчання, стають Творцями і творять свої світи. Особистості 9 класу утворюють 

нове Сонце і відповідно свою систему планет. Рішення про місце розташування 

нової сонячної системи у Космосі приймає Шана. Ім’я нашого Сонця - високої  

космічної особистості, яка дає нам  енергію для життя, яка світить нам кожен 

день і дає упевненість у завтрашньому дні – Тотем. «Учні» 8 класу добровільно 

вибирають собі світило і створюють в його гравітаційній системі свою планету, 

як пращур Сварог – нашу Славу. «Учні» 7 класу керують зоряними родами. Лі-

дер роду Стрільця – висока космічна особистість на ім’я Робад. «Учні» 4 класу 

облаштовують молоді планети, створюють їх ландшафт і Природу, виконують 

інше призначення. «Учні» 2 класу також добровільно заселяють підготовлені 

планети. Так розширюється і зростає наш Всесвіт – світлий світ Всевишнього 

Роду. Так повинні жити і ми, українці – законні нащадки роду Стрільця із 

Всевишнього Роду! 

Врешті- решт, люди повинні усвідомити, що вони – повноправні предста-

вники Всевишнього Роду і є безсмертними. Ми опинилися на своїй планеті в 

ролі нелютчащих не з власної вини, а внаслідок інопланетної агресії. Наш 

Всевишній Батько робить все можливе для того, щоб ми повторно пройшли 

прискорений еволюційний  розвиток в найкоротші терміни і змогли повернути-

ся у Всесвіт повноцінними людьми. Це значить, що існувати у фізичному тілі 

людям залишилося недовго. Скільки – узнаємо у 2017 році, можливо раніше. 

Долю багатомільярдного населення планети вирішить Всевишній Рід 

і Шана. 
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Кожна людина тільки з власної волі обирає подальший шлях. Шляхом 

глобалізації – в небуття, чи шляхом еволюції і духовного очищення – в безсмер-

тя. Головне у цьому процесі – власна робота над своїм самовдосконаленням. 

Одна лише наявність чистої української крові без духовного самовдоскона-

лення, без постійної духовної і розумової праці над собою, не гарантує бого-

народженим людям підвищення вібрацій до потрібного рівня та повернен-

ня у Всесвіт. Тим більш ніякого вагомого статусу у Всевишньому Роді. Тож за-

лишаємося людьми і працюємо над собою. 

 

Слава Україні! 

 

 

 
 


