Кон – Рита – Закон Духу і Крові, чи по сучасному,
- Телегонія:
Наші стародавні Предки здавна знали Космічні
Кони про чистоту Роду і Крові, і вміли свої Роди
захищати від виродження. Так, в першому томі
“Слов’яно – Орійських – Вед” зазначено : - “Не
допускайте Чужинців до дочок Ваших, бо зваблять
дочок Ваших і розтлять Душі їх чисті, і Кров
народу Великого загублять, бо перший чоловік у
дочці Вашій залишить Образи Духу і Крові
чужоземні, образ Крові приводить до загибелі, бо
вже не буде у них тієї внутрішньої Сили, що
повинна вбивати хвороби”.
Закони Рита – це Небесні правила, які дбають про
чистоту роду і крові. За Законами Рита зі
стародавніх часів жили всі Орійські народи. Людей,
які порушували Кони Рита – проголошували поза
Коном і переводили у касту недоторканих. Згідно з
цими Конами: - перший чоловік у житті незайманої
дівчини, залишає свій Образ – це психологічний і
чисто фізичний портрет майбутньої дитини, яку
вона народить. І від цього першого чоловіка
залежить здоров’я і повноцінність майбутньої
дитини. Зараз для визначення Конів Рита
використовується грецька назва – Телегонія. У
медицині це називають “впливом (ефектом)
першого самця”.

Медицина встановила, що, якщо жінка вагітна, то
батько дитини у період вагітності матері відчуває
підвищену сонливість і спить більше у порівнянні
зі своїм звичайним станом, хоча у період вагітності
жінки, у тілесному організмі чоловіка не
відбуваються якісь видимі процеси чи зміни.
Точнісінько так само і біополе жінок змінюється у
результаті
статевого
акту,
змінюється
і
енергетично, і інформаційно.
Сутність Біологічного прояву, яке зазначене
словом “Телегонія” пояснюється на конкретних
прикладах :
Відомий дослід, якій проводив у середині 19–го
століття приятель Чарльза Дарвіна, лорд Мортон.
Під впливом свого знаменитого товариша він також
вирішив зайнятись біологією. Він “видав заміж”
свою чистокровну англійську кобилу за жеребця –
зебру.
Нащадків не було з причини несумісності видів
яйцеклітин і сперматозоїдів. Та кобила, яка
“вийшла заміж” через деякий час за жеребця
англійської породи (як і вона сама), народила
лошатко – “англійця”, у якого були смужки, як у
зебри. У цього лошати батьків по суті два:
жеребець – кінь по спермі і жеребець – зебра по
Біополю (Генетичній інформації).
Якщо “сизар” (непородистий голуб) “потоптав”
породисту голубку, її зразу ж вбивають, тому, що
навіть при самому елітному у неї “женіху”, у неї
таки будуть народжуватись одні “чиграши”, тобто,
не чистопородні пташенята: то пір’ячко на хвості
не те, то колір дзьоба, то ще щось? Взагалі –
непридатний товар, порода стає нечиста.
У елітних клубах собак заведено правило: якщо
породиста сука завагітніла поза клубом, то на
цьому закінчується родовід, у її собачат.
Відомий випадок, який відбувся у МГУ: - на
біофаці у однієї аспірантки, з елітної сім’ї,
народилось негреня. Всі знають, що у МГУ
навчаються багато негрів. Але чоловік, як і мама
були білими! Та й мама клялась та божилась, що
чоловікові вона не зраджувала! І медики стали на

захист нещасної аспірантки: пояснюючи, таке у
Природі буває ? Та все ж, у подальшому виявилось,
що у героїні, до білого чоловіка був одногрупник –
коханець – негр.
Черговим доказом “прояву першого самця”
слугує показ телепередачі “Моя сім’я”, яку з
ніжним співчуттям дивилась вся Україна і Росія.
Нам показали, як біла жінка спочатку жила з
негром, а потім вийшла заміж за білого чоловіка. І
в свій час народила йому негреня. Вона звернулась
на
телебачення,
і
це
було
піднесено
телевізійниками, - “як чудо”? І для чого ж,
механізм цього “чуда” від нас приховують, а він
явний, це порушення Конів Рита.
Біологи добре знають, про давно забуту і
висміяну нашою офіційною ортодоксальною
наукою – “Телегонію”, яка мала нахабство –
стверджувати, що: на нащадків жінки впливають, в
тій чи іншій формі, всі попередні чоловіки,
незалежно від того, чи були від цих шлюбів діти чи
ні ...
В результаті чисельних досліджень, які
проводились у нас і за кордоном до 1960 – х років,
було доведено науково, що ефект Телегонії
розповсюджується в повній мірі і на людей. Якщо
перед заплідненням дитини, у мами були статеві
акти з одним чи більше партнерами, крім
біологічного батька цієї дитини, навіть, якщо
застосовувались кондоми чи інші протизаплідні
засоби, або робились мікро – і макро аборти після
“невдалих” статевих актів, то у процесі злягання
відбулося злиття біополів партнерів. В результаті
яких, у новонародженої такою жінкою дитини : - є
батько по плоті, від якого вона унаслідує половину
хромосомного набору: але є ще й багато батьків по
Телегонії (тобто, по Біополю). Від них дитина може
унаслідувати багато чого на Біопольовому рівні,
при організації в утробі матері своїх матеріальних
структур.
При чому виявилося, що наслідуються не тільки
зовнішні ознаки першого статевого партнера, а й

його хвороби, венеричні, психічні захворювання,
захворювання крові тощо.
Тому, питання локалізації на матеріальних носіях
інформації, яка є загальною для визначення
загального розташування органів і систем, у
Генетиці
умисно
не
пояснюється.
Але
неодноразово висловлювалась думка про те, що
загальне розташування (розміщення органів і
систем організму людини) записано не у структурі
молекул хромосомного апарату, які зберігають
зазвичай інформацію про синтез речовин біомаси
організму людини, а у структурах Біополів. Тому –
то кобила і здатна народити смугастих, як зебра
лошат, успадкованих ними по Телегонії, тобто, на
основі
біопольової
передачі
успадкованої
інформації оскільки хромосомні набори статевих
клітин зебри і кобили не сумісні один з одним, і
генетичні матеріали хромосом зебри ніяк не могли
потрапити лошаті від кобили.
Виникає слушне запитання, на кого повинен бути
схожим малюк? Начеб то зрозуміло: - на батька і
матір. А можливо, одночасно походити і на обох!
Відповідь на це запитання надав російській вчений,
доктор Біології, академік Петро Гаряєв, який
займається вивченням особливостей будови
дезоксірибонуклієвої кислоти (ДНК). У 1985 році
група дослідників інституту фізико – технічних
проблем під керівництвом Петра Гаряєва виявила
незрозумілий ефект, що не піддавався поясненню у
сучасній науці. Руйнуючи ядра, які вилучалися з
клітин, вчені вивчали молекули ДНК. Вимірювали
їх параметри за допомогою лазерної спектроскопії,
вони
намагалися
розгадати
таємницю
програмування життя: як два мікроскопічні набори
хромосом із жіночих і чоловічих статевих клітин
“керують”
знаннями
величезної
“будови”
біологічних систем організму людини. Суть методу
полягала у тому, що лазерні фотони, проходячи
через розчин ДНК “записують” інформацію про їх
прості якості – розміри, масу, здатності
змішуватись з водою, видавати слабкі звуки. Ці
характеристики відображаються на дисплеї у

вигляді спектрів, після відповідної комп’ютерної
обробки.
І ось одного разу, після чергового досліду, вчені
випадково, виміряли спектр “пустого місця” –
пробірки, з якої тільки що був вимитий розчин
ДНК. Який же був їх подив, коли промінь лазера
розсіявся, як би зустрівши на своєму шляху
невидимий розчин. Спектри порожньої пробірки
були дуже схожі на спектри ДНК! Тільки рівень
сигналу став нижчий. Вирішивши, що пробірка
несе в собі сліди ДНК, вчені замінили її на явно
чисту. Результат був той же, лазерний промінь
зіштовхувався з якимись невидимими структурами,
які несли інформацію про молекули ДНК. Щоб
впевнитись, що все це не помилка, дослідники
декілька разів уважно протирали кюветне
відділення Спектрографа, і продували його чистим
азотом. Характерні для ДНК структури спочатку
зникали, та через 3 – 4 хвилини знову з’являлися. Їх
неможливо було знищити ніякими наявними у
вчених засобами!,
Сумнівів не залишилося. Після видалення ДНК у
пробірці залишався фантом цих молекул. Вони й
взаємодіяли з променем лазера. Та саме цікаве
чекало дослідників попереду. Коли вони стали
дослідним шляхом з'ясовувати, а який проміжок
часу живе фантом ДНК у порожній пробірці,
з'ясувалось, що прилад фіксував його присутність
на протягом 40–ка днів. А потім промінь лазера
переставав його “відчувати”. Цей термін співпадає
(відповідає) релігійним уявленням. Тільки через 40
днів Душа відходить від тіла, поряд з яким вона
перебуває після смерті. Виходить, що таке ж
відбувається і з фантомом ДНК, у якому
утримується інформація про життя минулого
користувача (володаря) цих молекул.
На думку П. Гаряєва, цей фантом вічний, як і
Душа людини. Тільки його сутність дозволяє нам
пояснити прояви Телегонії. Коли перший чоловік
вводить у організм жінки свої сперматозоїди, які
несуть його молекули, і молекули його Роду, то він,
залишає в ній, фантом свого ДНК – “хвильовий

автограф”, таким чином він “розписується” на
всьому її Геномі. І цей “розпис” вже нічим не
зітреш і не знищиш, 16 тому, що він зроблений на
хвильовому рівні. І така програма, хвильова, потім,
стане формувати тіла ембріонів. У результаті цього
може виявитись, що у зовсім здорових батьків буде
народжуватись, чомусь, хвора дитина, як далекий
“привіт” із дошлюбного життя легковажної
дружини.
Ось чому, всі релігії в один голос заявляють, про
необхідність дівчатам дотримуватись чистоти у
стосунках і Моралі. І не дивно тому, що у всіх
народів, у всі часи, до дівчаток у вихованні
відносились куди більш суворіше ніж до хлопчиків.
Адже, основним багатством кожної Нації є здорові
діти, а дівчина, яка провела хоча б одну ніч з
випадковим чоловіком, може бути приречена, на
все своє життя, народжувати дітей, не здорових
Духовно і фізично.
Як тільки це було встановлено наукою, всі
дослідження, зокрема і публікації з проблем
Телегонії, терміново були засекречені. Постає
слушне питання, для роздумів – ЧОМУ? Відповідь,
для того, хто це буде читати, мабуть, тепер стане
очевидною, щоб Біла Раса – Русинів – Українців
швидше Вироджувалася, і зникла з планети Земля!
Цього аж ніяк не можна допустити, тому, потрібно
вести просвітницьку роботу серед молоді та
студентства, щоб якнайшвидше уникнути цієї біди,
а винних у приховуванні та замовчуванні цієї
проблеми притягнути до жорстоко покарання, за
знищення та розтління величної Нації Русинів –
Українців.
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