
«Одкровення члена таємної сім'ї, яка керує світом» (?)  

Щось незвичайне відбувалося на форумі godlikeproductions.com протягом декількох 

днів і це привело в збудження певні ділянки Інтернету. Хтось, хто називає себе 

Інсайдером, стверджував, що він належить до родової лінії, яка править світом, і 

обіцяв відповісти на будь-які запитання. Спочатку це виглядало як чергове 

обдурювання в Інтернеті, на деякі нехитрі запитання були дані прості відповіді, але 

потім все стало круто змінюватися. 

 

Будь-хто, хто розуміється на діалектиці, знає, що відповіді (у вигляді питань) Інсайдера 

навмисно провокували інших ставити запитання, які вели до суті явищ. Одним з перших 

питань, заданим Інсайдером, було “Ви думаєте, що живете на певній планеті. Чи живете 

ви на ній насправді?” 

 

Відповіді, які почала давати ця людина на подальші зазапитання, показали глибоке 

розуміння філософії, історії, метафізики, релігії, магії, політики і більш того.  

Ці відповіді були дуже оригінальними і докладними, а деякі примушували задуматися. 

 

Дивовижне те, що Інсайдер відповідав на запитання за дуже короткий проміжок часу. 

Теми були найрізноманітнішими, а відповіді, коли докладні, а коли просто епічні, 

з'являлися буквально через декілька хвилин. Як це можливо? Копіювання тексту з 

Інтернету? Я ретельно перевірив і не зміг знайти пропозицій, які використовував Інсайдер 

у своїх відповідях. Як хтось зауважив, це було за межами можливостей звичайних людей. 

 

Деякі люди були засмучені, інших це навпаки захопило, а у результаті це привело до 

діалогу, в якому так багато відкрилося, що тепер це можна вивчати роками. Складно в це 

повірити? Читайте далі. 

 

1. 

Інсайдер: 

Я член Елітної Сім'ї, якого ви зневажаєте...  

 

Ставте мені запитання, і я на них стисло відповім. Чому? Тому що я можу. 

 

2. 

• Запитання: 

Що таке «Елітна Сім'я»? 

• Відповідь: 

Така назва використовується більшістю. 

 

Сім'ї, які протягом дуже тривалого часу управляють тими, хто не належить цим 

сім'ям по крові. 

 

3. 

• Запитання: 

Що ти думаєш про проблему "peak oil" (момент максимальної здобичі нафти, після якого 

об'єми здобичі тільки падатимуть) 

• Відповідь: 

У певних кругах відомо, що вона виробляється.  

 

Земля виробляє більше нафти і газу, аніж використовується людьми зараз, це навіть, 

вірите мені чи ні, природний процес - за принципом «чим більше віднімаєте, тим 

більше додається для збереження балансу». Досліджуйте бджіл і спосіб, яким вони 



виробляють мед і ви зрозумієте. Крім того, на планеті багато місць, багатих 

корисними копалини, які ніколи не були відкриті людиною. 

Порядок денний? Я думаю ви знаєте. 

 

4. 

• Запитання: 

Що загального в генеалогічних лініях Елітних Сімей? 

Ти коли-небудь мав секс з дитиною? 

• Відповідь: 

Зрозумій, що генеалогічні лінії були вибрані для владарювання, вони не з'явилися з 

повітря. Душі, які утілюються в цих лініях, вибираються Божественним Законом. 

Немає необхідності згадувати про інші речі. 

 

Друге запитання показує, що ти дуже багато читаєш Айка, який використовується 

просто як інструмент. Але я відповім, - НІ. 

 

5. 

• Запитання: 

Вибач. Ніхто не править мною і ніколи не правив! 

• Відповідь: 

Стара приказка: Ідеальний раб — це той, хто говорить: «Я не раб». Це як алкоголік, 

який стверджує, що він не алкоголік, і лише тому він завжди залишиться 

алкоголіком. Сенс зрозумілий? 

 

6. 

• Запитання: 

Де ви, елітарії, містите розумово хворих родичів, які з'являються унаслідок багатовікового 

інцеста? 

• Відповідь: 

Це міф, що інцест завжди створює проблеми. Якщо обоє батьків несуть гени, які 

краще за якістю, ніж у інших... 

 

7. 

• Запитання: 

Чому ви дозволили нам розмножиться, як кроликам, якщо перенаселення це те, що 

загрожує вам? 

• Відповідь: 

1. Ми не дозволяли цього. У вас більше влади, аніж ви думаєте. 

2. Перенаселення не загрожує «нам» ніяким чином... це теж міф. 

 

8. 

• Запитання: 

від господаря форуму Трініті: 

 

Мені цікаво, що думає член “елітної сім'ї” про godlikeproductions.com . 

Ну так що ти думаєш? 

• Відповідь: 

Чим більше люди розділені, тим легше ними управляти. Роблячи їх упевненими, що 

у них в руках меч, який, на їх думку, робить їх могутніми і здатними битися з 

«темними силами», тоді як це просто зубочистка. Ви повинні бути дуже обережні з 

тим, кому ти даєш цей меч, Трініті. 

 



Чи знаєте ви, що не тільки вимовлені, але і написані слова випромінюють частоту, і 

це надає пряму дію?  

 

Ви думаєте, що б'єтеся за певну сторону. Але я б сказав, що переважна більшість 

написаних тут слів не допомагають вашій стороні. 

 

9. 

• Запитання: 

Які ваші релігійні переконання? 

• Відповідь: 

Релігії створені «нами». Релігії, які популярні зараз, це якраз ті, які знаходяться під 

повним контролем. Я не можу детально говорити про це, але Християнство/ Іудаїзм/ 

Іслам /Буддизм злегка на помилковому шляху, скажімо так.  

 

Існує серцевина істини, але вона утопає в морі збочень... для вас, щоби вибрати, 

бажаю успіху. 

 

Наші вірування не мають значення, але це пов'язано із служінням Божественному 

Закону, який посланий нам. 

 

10. 

• Запитання: 

Як щодо світової економіки? 

• Відповідь: 

Теоретики змови мають рацію в тому, що світова економіка базується на грошах, 

яких немає, ніколи не було і не буде. Ті, хто володіє банками, також володіють ЗМІ і 

політиками, так що все може бути представлено для вас так, щоби ви вірили в те, що 

потрібно їм. 

 

11. 

• Запитання: 

Коли зерна будуть відокремлені від плевели? Або ви хочете викинути зерна і залишити 

лушпиння як своїх рабів? 

У будь-якому випадку, коли це трапиться? Я втомився від помилкових прогнозів, будь 

ласка, будь чесним цього разу. 

• Відповідь: 

Я упевнений на 100% кінця світу не буде, принаймні, такого, як це скрізь 

представлено, будь це релігія, ЗМІ і т.д. Завершення тим способом, яким вам це 

описують, ніколи не було зазначено для цього місця. 

 

Наступить час, коли кожен буде звільнений, але це не масове явище, скоріше кожен 

індивідуально... працюйте над собою. 

 

12. 

• Запитання: 

Дуже цікаво дізнатися, чому Еліта не керує? Більше схоже на те, що вони паразитують на 

суспільстві. 

• Відповідь:  

Риба в океані не може бачити, що птаха летять по небу. 

 

13. • Запитання: 

Чи приймав ти чи хто-небудь із твоєї родини в окультному ритуалі і, якщо так, яка його 



природа? 

• Відповідь:  

Ритуали мають призначення, яке не може бути зрозуміло більшістю. Ритуали 

служать для з'єднання з вищими істотами, що керують цим планом буття. Ми 

робимо свою роботу. 

 

14. • Запитання: 

Хмм, я повинний сказати, що ваш божественний закон дуже добре "т...в" (в оригіналі 

матірщина) цю планету і її населення! 

• Відповідь: 

Селяни, подібні тобі, не розуміють, що ви самі зробили це і ніхто крім вас. 

 

До речі, через те, що ти тільки що написав, ти продовжив своє перебування на Землі 

ще на одне життя... мої співчуття. 

 

15. 

• Запитання: 

Чи відвідуєте ви Богемский Гай (Bohemіan Grove) і чи берете участь ...у кремації турботи 

(ритуал crematіon of care)... жертвоприношеннях Молоху... сексі з гомосексуалістами-

повіями... оргіях... і т.д.. 

• Відповідь: 

Ці та інші подібні місця призначені для політиків і медійників, вони зобов'язані. 

Іноді хтось з Еліти по крові може бути присутнім, але не буде брати участь у цих 

актах, що не є нашими ритуалами. 

 

16. 

Коментар від Інсайдера:  

 

Там було багато запитань. На більшість я б відповів – „так”, на деякі – „ні”. Не вірте 

всім цим "гуру", і в те, що вони розповідають про нас, і усе буде в порядку. 

 

17. 

• Запитання: 

Чи не є засилля/успіх організованої злочинності величезним провалом вашої колективної 

волі? 

• Відповідь:  

Для їхнього існування є причина. 

Вони не настільки успішні, як вони виглядають, вони - неуспішні. 

 

18. 

• Запитання: 

Чому ви продовжуєте спроби керувати масовою свідомістю шляхом поширення страху 

будь-яким способом? Чому не можна розкрити всю інформацію, як це передбачалося 

давним-давно, написане слово розправляє крила істини? 

Меч був даний агнцю і судний день незабаром настане. Я не вірю ні в яке богослов'я, чи 

ієрархію, ми усі рівні перед творцем, і ви відповісте перед ним у свій час. 

Лагідні успадковують Землю, я молюся за вас. 

• Відповідь:  

Якби це було метою, то це негайно було б зроблене. Ти не розумієш, чим насправді є 

світ, у якому ми живемо. 

 

19. • Запитання: 



У мене немає питань. Але я хочу сказати, що час розплати настає. 

• Відповідь:  

Ні. 

 

20.  

• Запитання: 

Було сказано... кращий раб - цей той, хто думає, що він вільний. 

13. У кінцевому рахунку, уся справа в генах, чи не так? 

Чи розумієте ви самоклонування? 

Чи згодний ти, що планета переповнена не справжніми союзниками і несправжніми 

ворогами? 

• Відповідь:  

Це не те, що було сказано... про рабів. Якщо ти прочитаєш уважно, ти зрозумієш. 

Відповідь на останнє запитання - так, також не існує справжніх союзників і 

справжніх ворогів. 

 

21. 

• Запитання: 

Якщо ти дійсно той, за кого себе видаєш, тоді ти повинний знати, що в тебе і твого роду 

великі неприємності... Ваш час минув і ті, кому ви належите, хто знаходиться в нашому 

просторовому квадранті, як ми це називаємо, уже знають це! 

Я представляю, як вони зараз метушаться. 

Але звичайно Ви повинні дотримуватися пристойності, навіть коли Ви знаєте, що Ви 

боретеся в програному бою. Особисто я буду дуже щасливий бачити день..., і він 

наступить скоріше, ніж Ви думаєте;) 

• Відповідь:  

Кінця світу немає. 

 

Дуже давно люди МАЙЖЕ зуміли перемогти, але тоді дуже негарні для цих людей 

речі сталися на землі... і що ви бачите зараз? Чи дійсно ти живеш на планеті, про яку 

ти думаєш, що живеш на ній? 

 

22. 

• Запитання: 

"Вищі істоти, що керують цим планом" - ви служите їм? Якими іменами ви їх називаєте? 

Чи бачили ви їх коли-небудь? Де вони знаходяться? 

• Відповідь:  

Вони проникають через усе, і вони доброзичливі. 

 

23. 

• Запитання: 

Інсайдере, ти пропустив моє запитання про те, що насправді врізалося в Пентагон... Чи 

значить це, що ти не збираєшся відповідати на моє запитання? 

• Відповідь:  

Чи має значення, що саме упало на Пентагон? 

 

24.  

• Запитання: 

Ти занадто часто ухиляєшся від відповідей. 

• Відповідь: 

Я не підписував контракту, у якому сказане, що я повинний відповісти на всі 

запитання.  



деякі запитання не вимагають відповідей, інші взагалі не мають змісту, хоча ви 

думаєте, що мають. 

 

Я повернуся завтра. 

 

Інсайдер: 

25. 

Як дивно, що деякі з вас говорять про любов, світло і світ, а двома пропозиціями 

пізніше матюкаються, говорять про убивства, так ще і посміхаються з цього 

приводу. 

 

Ви упевнені, що ви на "добрій" стороні? І хто така Наташа? 

Ті, хто розумніші таких, запитуйте - я відповім таким чином, який я вибрав. Перш 

ніж запитувати, змусьте себе вийти за рамки, створені для вас іншими... Задавайте 

дійсні запитання, про які ви подумали. Детально їх формулюйте. 

Іншим скажу: якби ви могли звільнитися від лайки, ненависті, фанатизму і 

забобонів (заснованих на приголомшливій мудрості ваших гуру), ви би побачили 

трішки більше, піднявшись з рівня невігласів. 

Я не відповім на всі запитання. У деяких випадках, тому що відповіді очевидні, якщо 

тільки подумати, чи частина відповіді вже була дана, в інші - просто, тому що не 

зобов'язаний. 

 

26. 

• Запитання: 

А що, Білл Гейтс більш элітний, аніж Ви? А що щодо королеви Єлизавети? Ви - араб? Ви 

не можете контролювати нафту замість арабів? 

• Відповідь: 

Ті, чиї імена ви знаєте, не належать до дійсних ліній крові, як вас учили теоретики. 

Вони - не ті, хто пише музику, і не вони диригують. Ті, кого ви назвали, і інші відомі 

особистості, лише грають на скрипці, чи віолончелі тоді, коли їм велено, і так, як їм 

велено. Не важливо, якої я раси. Це ні на що не впливає. Нафта вже під повним 

контролем, як і всі інші природні ресурси. 

 

27.  

• Запитання: 

Як працює візуалізація? 

• Відповідь: 

Вона працює в кожного. Треба досягти визначеного рівня в особистому розвитку. Це 

значить, жити за строгими правилами, застосовуючи їх до усього, що робиш у житті, 

навіть у дріб'язку. Більшість людей не володіють ні дисципліною, ні помірністю, щоб 

досягти такого рівня. Деякі тут стверджують, що вони здатні на таке, але я знаю 

напевно, навіть не маючи представлення про їхнє життя, що вони набагато далі від 

цього, ніж вони думають. 

 

"Візуалізація" працює, тому що це - істотний спосіб діяти в цьому матеріальному 

всесвіті. 

 

Всесвіт - жива сутність, що використовує свій Розум, щоб діяти, і істоти, створені з 

неї, можуть володіти такою же силою у своїх рамках. 

 

28.  

• Запитання: 



Таке запитання: Хто використовує Айка[1]? І наступний, кращий: Навіщо? 

• Відповідь: 

Айк знає суть правди і намагається її передати. Однак, він не розуміє, що це 

насправді працює проти нього. Інформацію про споріднення з рептиліями йому 

підсунула людина, що працює на "родини".  

 

Протягом семи-восьми місяців його бомбардували "жертвами", що бачили 

трансформації, сатанинські ритуали і т.д. так, що він не міг не повірити цьому. Іноді 

"очевидців" підсували йому по декілька раз на день, у залежності від його 

місцезнаходження. Інших таких же як Айк (а їх більше, ніж ви думаєте), годували 

схожими історіями. Я справді не рептилія. Запитання "чому" не вимагає відповіді. 

 

29. 

• Запитання: 

Здрастуйте, Інсайдере! Ви член Божественного Братерства? Ви - Я? Ви той, хто керує 

Матрицею? 

Допитливий розум бажає знати, тому що я порядком збентежений. Ви говорите, що ми до 

вас ставимося із презирством, але я не можу уявити собі, як можна нехтувати Істотою з 

Божественного Світу! Потім Ви представляєтеся членом "елітного роду" на Землі, але що 

робити роду зі світом Духів? Знову я в сум'ятті. Могли б Ви прояснити? Просто ніж є 

Еліта, якою Ви сказали, ми нехтуємо, і яка, очевидно, знає всі "таємниці"? 

З печальним подихом, Сэммі. 

• Відповідь: 

Ви в сум'ятті через те, що прийняли для себе інші версії "правди" і думали, що у вас 

є загальна картина світу, але те, що я сказав, розвіяло велику її частину. З 

представленнями про "родини" якесь непорозуміння... і запитання, задані тут, 

підтверджують це. Але на це є причина, і це служить визначеній меті. 

 

Ми маніпулюємо цим світом не більш, аніж дозволено нам Божественним Законом. 

Ми даємо вам інструменти, а вирішити, як використовувати їх - ваша справа. 

Інструментами можна користатися для зла, але ніхто не змушує вас так ними 

користатися... ви вибираєте самі. Тому нехтувати тими, хто одарив вас 

інструментом, який ви самовільно використовуєте, щоб "грішити", це те саме, що, 

маскувати свій власний слід. Ви одержуєте те, що ви заслужили. Так працює цей 

всесвіт. 

 

Ми виконуємо свої зобов’язання, те саме робите і ви. 

 

30.  

• Запитання: 

Є стара приказка... не записана у відкритих джерелах: диявол не знає, що він диявол - він 

думає, що він - Бог. 

• Відповідь: 

Невірно. Насправді вона значить, що люди, які поклоняються "злу", думають, що 

служать "добру". 

 

31. 

• Запитання: 

"Ти не розумієш, чим насправді є світ, у якому ми живемо" Готові обговорити це 

твердження?... 

Вдячний за подальше обговорення. 

• Відповідь: 



Тільки якщо Ви сформулюєте запитання і зрозумієте, що на певні запитання повинні 

відповісти Ви самі, а не хтось інший, інакше вони не мають змісту. 

 

32. 

• Запитання: 

Эй, 13 (ім'я, під яким виступає Інсайдер) 

Я більше не повернуся на вашу планету. Розслабтеся. 

• Відповідь: 

А чому у Вас склалося враження, що, коли цей час настане, Ви зможете так сказати? 

 

33. 

• Запитання: 

З якої причини ваші люди прийшли на цю планету? 

• Відповідь: 

По тій же причині, що і ви. 

 

34.  

• Запитання: 

Так, а яку "елітну" родину хто-небудь знає досить добре щоб "нехтувати"? Dubya[2], це 

ти? 

• Відповідь: 

Щоб ще раз і назавжди це прояснити... Буші не належать до "родин"... насправді, 

вони люди вашого племені, що хочуть бути обоготворені людьми вашого племені. Я 

ще раз підкреслю: ті, чиї імена й обличчя відомі - однозначно не належать 

"родинам". Вони не композитори, і не диригенти. Вони просто грають на флейті так, 

як їм скажуть. Буші, Клінтони, Шарони, Арафати, Гітлери, Далай-лами, Мандели, 

Блери, Гори, Чавеси, Ганді, Кеннеді, Леннони, Ділани, Эйнштейни, Мікеланджело, 

папи римські (чи Попи), Цезарі, Аристотелі, Геродоти, Ехнатони. Вони усі 

грають/грали свою роль так, як їм говорять/говорили. Ті люди, що жадають 

визнання і шанування людей вашого роду, не можуть виявитися в одному човні з 

людьми, до яких я належу. 

 

35.  

• Запитання: 

від хазяїна форуму Трініті: 

 

Інсайдере, замість того, щоб давати їм меч (чи зубочистку), я даю їм полотно і пензель. 

Слова, як Ви сказали, несуть вібрації і впливають . І хоча, так, багато тут написаного 

суперечить ОДНОМУ, щось таки звучить правильно. І це те деяке, що найважливіше. 

Мене недавно запитав мій друг: "Що б ти зробив, якби був хазяїном гри?" Це запитання, 

яке можна задати людині у Вашому положенні. Моя відповідь: "Урятував би 

якнайбільше". Цікаво, а як Ви відповісте? 

• Відповідь: 

Якщо щось впливає негайно, то це вже не полотно і пензель, а меч... уявлюваний, 

але, проте, меч. І він працює зовсім не так, як Ви думаєте. Ви сказали, більша 

частина суперечить Одному, так це правда. Власне кажучи, все суперечить. Але Ви 

говорите, що через те, що є деяке, що звучить "істинно", воно того коштує. Не може 

бути дві протилежних сутності в тому самому місці/часі, навіть якщо вони мають 

загальне походження. Це значить, що щось із двох тверджень явно не стосується до 

цього форуму... Чи варто уточнювати, яке саме?.. 

 

З приводу керування грою. 



Відкіля хто-небудь може довідатися, що він керує нею? Невже хтось інший сказав 

йому? Дивіться, якщо "майстер" насправді не майстер, але діє, як якби він їм був, 

він буде робити помилки. У нього будуть провальні думки і відповідні дії. Люди 

стануть слухати його і переймати провальні думки і спосіб життя... так він, мабуть, 

нанесе більшу шкоду, ніж одна "родина" у принципі може зробити особисто. Чому 

для вас створюються "лідери", що "керують своєю грою". Ісус з Назарету - 

прекрасний приклад. Він був створений. У цієї людини безліч послідовників, і вони 

убивали в його ім'я і продовжують дотепер (Буш). Ісус з Назарету не був хазяїном 

гри. Він був маріонеткою, використовуваною в грі, і дотепер працює у вашому 

середовищі за планом. 

Ви можете думати, що рятуєте багатьох, як він, але чи чи так це насправді ? Як я 

відповім на запитання "Що б я зробив, будучи хазяїном гри?" 

Поставив би мат. 

 

36. 

• Запитання: 

Земля - в'язниця? 

• Відповідь: 

Так, і навіть гірше. Ті, хто думає не так, ніколи не виберуться. 

 

37.  

• Запитання: 

Чому, ну чому що ж той, що оголосив себе членом "елітної родини" витрачає хвилини 

їхнього часу, чи довіряє всяким покидькам, (які складають godlіkeproductіons.com)? 

• Відповідь: 

"Родини" - не роботи, що діють однаково. Ви плутаєте одних, про кого ви думаєте, 

що вони керують Вами, з іншими. 

 

38.  

• Запитання: 

На тему зменшення населення... У нас є кілька засобів, на кшталт СПІДУ... але в мене таке 

почуття, що "звільнення" біо[3] - буде своєчасною подією, замаскованою в хаосі, що 

діється, якоюсь іншою подією. Що ви на це скажете? 

• Відповідь: 

Немає ніякого плану по скороченню населення, все в руках самих людей. Хоча деякі 

явища виглядають, так наче переслідують цю мету, у той час як вони служать 

іншому... Непорозуміння. Якщо щось виливається в зменшення населення, ще не 

виходить, що воно було застосовано саме для цього. Правда, якби стояла мета 

зменшити населення, це було б зроблене давним-давно за якихось кілька тижнів. 

Насправді, протилежне більш правдиве у відношенні більшості регіонів планети. Те, 

про що ви говорите, могло б відбутися, але це було б зроблене тими, хто керує 

нижніжи сферами. Більш високі зробили б це через продукти, що Ви їсте щодня . 

 

39.  

• Запитання: 

Чи був Яхве неземною негативною сутністю? Чи він був фантазією, вигаданою 

Іудейською фабрикою мрій у часи, коли греки правили Палестиною? 

• Відповідь: 

Якщо ім'я оприлюднене, публічне - виходить, його видумали спеціально. Яхве 

звичайно представляє час, коли масовий контроль здобував форму. 

 

40.  



• Запитання: 

А, так мормони - єдині, хто дає на правильне дерево Влади і все таке. 

• Відповідь: 

Ні. 

 

41.  

• Запитання: 

1) Вас не нудить від відсутності справжньої якості в Музиці і Кіно? З вашою 

владою/грошима/впливом, чому ви не наповните їх чим-небудь справді істотним? 

2) Про яких три процеси Ви турбуєтеся більше всього у контексті їхньої можливості 

розладнати плани? [Події поза прямим контролем PTB[4], до яких ви зі всіх сил 

намагаєтеся підготуватися] 

3) Хто замовляє і ставить спектакль на планеті Земля? Будь ласка, перерахуйте головні 

групи гравців, що відповідають за послідовні рівні, зверху вниз. Достатньо описів, якщо 

Ви не хочете розкривати імен. Це як піраміда, чи це кілька окремих фракцій, що борють за 

владу? 

4) Яка реальна історія сірих, і чи є вони дотепер головними гравцями? 

5) Чого ви більше всього боїтеся? 

6) Яку щиру історію ви нам ще не розповіли через те, що ми ще не запитали? 

• Відповідь: 

1. Шукаючий ретельно - знайде самоцвіти в Музиці, вони і справді лежать на 

видному місці. Не наша задача освічувати вас, але ваша. У нас є інструменти, які ви 

може використовувати так, як ви вирішите: "на благо, чи на зло". 

 

2. З нами нічого не зробити, тільки з маріонетками. 

 

3. Форма - піраміда, так. Але люди забули підземні зали. Вершина Піраміди 

насправді - не вершина. 

 

5. Страх заснований на фізичних імпульсах. Фізичне не важливо. 

 

42. 

• Запитання: 

Мій чистокровний італійський родовід по материнській лінії простежується до короля 

Карла І (Карла Великого), але іменується за Графом Дотто Дотті, що був капітаном 

лучників при принці Пилипі (королі Карлі ІV), і який входив у групу стражів таємниці 

Меровінгів і тамплієрів. Я не стану обговорювати таємницю, у якій я не сумніваюся, 

однак, я не розумію, чому, зрештою, Ви дієте так, як Ви дієте, а я дію так, як я дію. Це не 

виходить, що я належу до якогось особливого роду, що є частиною тих первісних, про 

кого ви говорите, але моє життя набагато більш успішне, аніж у кого-небудь з моїх 

знайомих, у науковому і професійному розуміннях, за винятком економічної сторони (але 

це незабаром зміниться). І я бачу ілюзії навколо себе. 

Поясните це, будь ласка. 

• Відповідь: 

Я вже трохи цього торкався... 

 

Ваше походження - не те, що Ви про нього думаєте. Карл Великий, (як і інші 

"королі"), скромно грав на флейті, як і його нащадки в політику, особливо у наші 

дні. 

 

Однак, якщо у Вас є сліди походження, (а це трохи глибше, ніж гени чи кров, як Ви 

розумієте), то звичайно Ви будете розуміти навколишнє краще, ніж інші. Є люди, 



зв'язані прямо, і вони будуть діяти не так. 

 

43. 

• Запитання: 

Чи думаєте Ви, Інсайдере, що Ця битва протікає в два етапи. Зараз, на ефірному плані. А 

тисячі років тому, на астральному, коли всі духовні люди залишили свої фізичні тіла і 

ВИЙШЛИ НА БІЛЬШ ВИСОКІ РІВНІ ЖИТТЯ, знайшовши втілення в астралі.  

 

Отже, усе дійство починається заново, з новими гравцями. 

• Відповідь: 

Ви плутаєте кілька понять. Є всього одна сутичка, і вона йде зараз, на цій планеті, на 

особистому рівні... тобто тільки усередині вас. Ні ворога, якого можна атакувати, 

крім себе. Якщо Ви будете зайняті атакою когось іншого, Ви розтратите дорогоцінну 

енергію, і програєте! Якщо Ви переможете, то більше не буде ніяких битв. 

 

44. 

• Запитання: 

Шановний Інсайдере,  

Ви сказали, що в нас є інструменти для роботи. Могли б Ви розповісти трохи про них, 

щось аби працювати, щоби ми змогли звільнитися? Ви погодилися, що ми знаходимося на 

планеті-в'язниці. Мені здавалося, це більше схоже на зоопарк, де на нас дивляться і 

вивчають. Але якщо ми у в'язниці, то, як я розумію, у нас немає ніякого вільного вибору. 

Правильно? 

Спасибі. 

• Відповідь: 

Інструменти у ваших руках, навколо вас, скрізь... можна сказати, вони навіть добуті 

із середини вас. Це Ваш борг - відкрити їх для самого себе, а потім робіть з ними, що 

хочете... але завжди пам’ятайте про наслідки. Ув’язнені усе ще можуть вирішувати, 

що робити у в'язниці з інструментами, що їм дані, вони можуть вирішити самі, як їм 

гуляти в дворі, говорити, думати...У вас є воля вибирати, тому ви страждаєте, і 

боїтеся своїх страждань. 

 

45.  

• Запитання: 

Шановний Інсайдере, 

Спасибі за відповідь на два моїх попередніх запитання і за Ваш час. Мені потрібно було 

задати це запитання відразу з тими двома, але я роблю це зараз. Навіщо давати мені 

засоби для виходу з в'язниці? Це виглядає не відповідно призначенню самої в'язниці.  

Я знав, що публічна влада - маріонетки, керовані руками, і ми не те, що не можемо 

бачити, але нам не дозволяють, але навіщо змушувати їх поступати (зовнішньо) 

нерозумно чи, щонайменше , нелогічно? Невже Вам потрібна революція? 

Ви говорите, що війна усередині, а не зовні, але, здається, публічна влада хоче змусити 

нас думати інакше - навіщо збивати нас з толку? Від досягнення чого вони намагаються 

стримати нас? Від волі? 

І так, мені щодня нагадують про мої страждання. Спасибі. 

• Відповідь: 

Ми нейтральні, і просто виконуємо свій обов’язок, що багато в чому виглядає, як 

негативні дії. Якщо придивитися уважніше, ми усього лише поширюємо 

інструменти, які можна використовувати щоби звільнитися, чи щоби закабалити 

себе - вибір за Вами. Божественний Закон містить мету для вас, та ціль ця 

знаходиться не на цій планеті.  

 



Доведіть, що Ви знову гідні бути звільненими. 

Спантеличувати - це частина загального процесу. Це майже, що знати, хто є, а кого 

не має. Ті, хто підтримує кожного з цих відомих особистостей, програють. 

 

46.  

• Запитання: 

Виглядає так, немов Ви намагаєтеся застерегти Трініті від надання повної свободи слова. 

Чи не так це? 

• Відповідь: 

Він може робити так, як він хоче, і одержувати наслідки в глобальному масштабі. 

 

47. 

• Запитання: 

Яка Ваша інтерпретація Божественного Закону, і як мені досягти миру із самим собою? 

• Відповідь: 

Пізнати себе, пізнати - де Ви є, є два найбільш важливі запитання, на які варто 

відповісти. Це Ваша задача - зрозуміти все це. По суті, якщо хтось дасть Вам 

правильну відповідь, вона не буде нічого значити для Вас, тому що усе в ньому 

сказане не буде застосовне до Вас так, як воно було б Вашим, знайди Ви самі цю 

відповідь. 

 

Якщо Ви знайдете відповіді на ці запитання, Ви виконаєте велику частину 

зобов'язань перед самим собою. Після цього Вашою задачею буде жити відповідно до 

Божественного Закону, що відкриється Вам після цього етапу, до вашого 

відправлення.  

 

Може бути, я повернуся завтра, а може бути, у вівторок. 

 
 

48. 

Інсайдер: 

ЗАУВАЖЕННЯ: Я - Інсайдер, АС 13. Минулий проксі-сервер, що я використовував, 

зник. Тому і використовую інший, з іншою адресою.  

 
 

Інсайдер: 

Це знову Інсайдер/АС 13. І знову з іншого проксі-сервера... останній зник відразу 

після відправлення попереднього повідомлення.  

 
 

Мені стає важко зайти сюди і залишатися на зв'язку, але я постараюся 

протриматися, якомога довше. 

 

49. 

• Запитання: 

Запитання Інсайдеру (АС 13): 

Ви знайомі з Чорною Аристократією? 

Я простежив і знайшов зв'язки між усіма усе ще існуючими королівськими родинами 

Європи і Близького Сходу. Я знаю їхні імена, їх владу, гроші і вплив на сучасний світ. Я 

навіть можу визначити того самого, що є потенційним антихристом (у нього всі знаки в 

наявності: чудесна, мила молода людина, що ще не усвідомила себе в ролі світового 

лідера). Чорна Аристократія любить цього юнака. 



Зрештою , Ви - частина Чорної Аристократії, Інсайдер? 

• Відповідь: 

Чорна Аристократія - окрема фракція, що діє за своєю сваволею. У них інше 

походження, що було детально описане в текстах, створених моїми предками. 

 

Це куди більш вузька група, ніж стверджує більшість, тому що їхнє ядро 

відрізняється від "зовнішніх стін". Вони ті, кого ви завжди плутаєте з моїм родом, і 

тому направляєте ненависть проти не тих (як і на цей форум показали найменш 

інтелігентні). 

 

Щодо антихриста... на дійсний момент є буквально мільйони антихристів. 

 

Я не один з них. 

 

Ви знайдете їх серед християн, мусульман, іудеїв, атеїстів, сатаністів, агностиків, 

буддистів, індуїстів і т.д. Їм не потрібний лідер, щоб стати антихристами в більшій 

мері. 

 

Я повинний прояснити: Христос не має прямого стосунку до Ісуса з Назарету. Ця 

частина була сфабрикована пізніше. 

 

50. 

• Запитання: 

Гностик номер 13, чи розділяєте Ви думку, що наш дуальний всесвіт надає душам 

прекрасну можливість розвити в собі безумовну любов так, щоб вони могли перевершити 

наш діалектичний всесвіт, а не вирватися з нього? 

 

Ви усе ще вірите в закон балансу і карми, що змушує душу бути королем в одному житті і 

жебрачкою в іншому. Якщо він вірний, то не важливо, чи є Ви членом еліти - це може 

бути унікальний досвід для душі, такий ж унікальний, як і будь-яка інша роль у 

суспільстві доти , поки душа прогресує. 

 

Чи є історик Лоренс Гарднер впливовим членом еліти, як заявляє Айк (Іcke), чи він усього 

лише звичайна людина, що має доступ до схованої інформації? Інсайдере, спасибі вам за 

ваші повідомлення (сподіваюся, ця нитка розмови не є розіграшем з боку якої-небудь 

незрілої особистості. Хотілося би вірити, що ви говорите серйозно) 

• Відповідь: 

Задача кожної душі полягає в тому, щоби завершити це за той час, поки вона 

знаходиться в людському тілі. Однією з частин є те, що можна назвати "вихід за 

границі" матеріального світу, за яким випливає перехід на новий рівень, а у випадку 

невдачі - реінкарнація. Проте слово "любов" розуміється неправильно... воно не 

означає любові в людському розумінні, що поневолює людей. Це зіпсований варіант 

того, чим є дійсна любов. Божественний Закон керує тим, що називається "карма", 

але він набагато ширший і "жорсткіший", ніж хочеться думати людям. 

 

Приклад: той, хто вмирає повільною і болісною смертю від раку, заслужив це, ця 

людина піддається виправленню, це для його ж блага. Звучить "жорстко"? Такий 

порядок речей. Те, що це виглядає негативно в нашому світі, може виглядати по 

іншому, якщо оглянути картину в цілому. Коли говорять про реінкарнації 

(перевтілення в щось протилежне до вашого колишнього життя), то тут не існує 

універсального закону, що встановлював би, що повинно в підсумку відбутися. 

Реінкарнація існує, але якщо ви виконали свою задачу, то реінкарнації немає 



необхідності проходити всі рівні життя на Землі, оскільки це проходження, в 

основному безцільне. 

 

Гарднер відноситься до тих людей, що хочуть слави і визнання людьми, він і одержує 

це в обмін на деякі послуги (поширюючи дезінформацію, пересипану фактами, що 

служать наживкою для людей). Він пройшов присвяту на деяких рівнях, але вона не 

настільки глибока, як хтось може подумати (включаючи його самого), хоча він і 

досить розумний. Він є членом, принаймні, шести "суспільств" (утім, три з них тісно 

зв'язані між собою і можуть вважатися одним, тому можна говорити, принаймні, про 

чотири), але ці суспільства мають рівно стільки сили/влади, скільки ви, люди, їм 

даєте. Люди, подібні Айку, сприяють посиленню цих суспільств, не усвідомлюючи 

цього. Я говорю серйозно. 

 

51.  

• Запитання: 

Чи не тому це відбувається, що християни учать, що людина повинна підкорятися Богу, 

який Святий? Інакше кажучи, Він той, хто може судити, що таке добре і що таке погано? 

• Відповідь: 

По-перше, християнство робить ідола з людини по імені Ісус з Назарета, що є 

мерзенністю (у біблійному змісті цього слова). Християни учать тому, що їм було 

велено учити тими, кому вони протистоять. Я міг би сказати вам, хто були ті чотири 

особистості, що написали Старий Завіт, і точну дату написання, якби мені це було 

потрібно. (!!! ред.) Те ж стосується і вашого Нового Завіту, що був складений шістьма 

людьми, що походили з двох різних областей. 

 

52.  

• Запитання: 

А чому ви допускаєте помилки в написанні простих слів, таких 'зловмисний'? Мені це 

представляється цікавим. 

• Відповідь: 

Англійський не є моєю рідною мовою, навіть не другою і не третьою мовою, можливо 

четвертою, а друкую я швидко і без перевірки, щоб відповісти на стільки багато 

питань протягом обмеженого часу. Крім всього іншого, я недавно зрозумів, що 

повинен друкувати ще швидше, оскільки прокси-сервери, якими я користався, 

зникають. 

 

53. 

• Запитання: 

Чому ви вирішили говорити Зараз? 

• Відповідь: 

Деякі з нас мають задачу зробити це, не виходячи за визначені рамки. Як ви думаєте, 

чому в минулому раптово з'являлися якісь знання? Випадок, удача, збіг? 

 

54. 

• Запитання: 

Запитання 

0 - Що таке Божественний Закон, про який ви говорите? 

1 - Чому ви МАНІПУЛЮЄТЕ цим світом? 

2 - Чому ВИ маніпулюєте цим світом? 

3 - Хто, на вашу думку, дає вам право? 

4 - Ваша діяльність була вам дана чи ви самі її обрали? 

5 - чи Є ви Людиною? 



-і-і-і-і-і-і-і ЗНОВУ ВИ -і-і-і-і-і-і- 

"Божественний Закон містить ціль для вас, і ціль ця знаходиться не на цій планеті. 

Доведіть, що Ви знову гідні бути звільненим". 

-і-і-і-і-і-і-і ЗНОВУ Я -і-і-і-і-і-і- 

Я знаю і почуваю це. Моє життя має мету. Але я не знаю навіть хто я такий, не говорячи 

вже про те, у чому є моя ціль. 

6 - Як здобувається це знання? Тяжкою працею, чи воно просто приходить до тебе 

випадково? 

7 - Ви знаєте мету вашого життя? Якщо так, то як ви про це довідалися? 

 

Стосовно планети, на якій ми живемо: 

8 - На якій планеті ми живемо? Що таке планета земля, зрештою? 

9 - Що ви можете сказати нам про Мухаммеда (нехай прославиться ім'я його)? 

 

• Відповідь: 

0. Божественний Закон є проявом волі Верховної Істоти, що не тільки створює все 

суще у цьому Всесвіті, але також підтримує його, харчує, балансує, наповняє 

енергією й обновляє. Вона також править іншими світами, включаючи і той світ, до 

якого ви споконвічно належите. 

1. + 2. Я відповідав на це запитання багато разів, це наш обов'язок. 

3. + 4. Ритуали мають мету. Якщо ви робите щось, що не було дозволено, чи 

виконуєте задачу, що не була вам доручена, то ви будете страждати під час цих 

ритуалів. Ви зауважите це й у вашому повсякденному житті. Еманації мають багато 

форм, і той, хто розуміється в цих запитаннях, легко розпізнає, з ким він має справу і 

яка його задача. 

5. Я, подібно вам, існую у формі людини. 

6. На це запитання я відповідав у попередньому пості, коротко говорячи, у вас є 

обов'язок "здобувати його". Помірність приведе вас у правильне місце, відкіля все і 

починається. Перед цим ви повинні довідатися, що є ви, і що є це місце (де більшість 

людей збиваються зі шляху), у противному випадку ваші думки стануть 

помилковими, що приведе вас на помилкові шляхи. 

7. Так. Ці речі не можуть бути детально передані вам кимсь - це фактично привело б 

до результату, протилежному до того, що повинний бути досягнутим (цим і 

пояснюється мій спосіб відповіді, зрозумійте це). Вас можна довести до визначеної 

крапки, після чого усі будуть залежати від вас. 

9. Судячи з тому, як ви вимовляєте його ім'я, я припускаю, що ви - мусульманин. 

Поклонятися людям, що, у якій би то не було формі були частиною цієї планети, 

робити з них кумирів і прославляти їх, включаючи і розмову про них в усній чи 

письмовій формі - це "гріх".  

Ви тільки що зробили це, додавши в дужках слова, що підносять його ім'я на рівень 

вищих істот. Людина зіпсована, поки вона знаходиться на цій планеті... кожна і будь-

яка людина. 

"Смерть" не змінює колишньої особистості. Прославляння і молитви можуть бути 

звернені тільки до зроблених істот. Мухаммед, подібно Ісусу, Мойсею, Авраамові, 

Будді, був людиною, про яку стали думати, що він є власником чи знання, як було 

сказано раніше, "майстром гри". Дуже легко змусити людей повірити, що вони 

освічені і знають істину... а потім вони будуть думати, що їхня задача - розбудити 

інших. Він був використаний і його спадщина дотепер використовується для того, 

щоб розділяти людей, подібно іншим релігіям/ідеологіям/"філософіям". Двоє з його 

найближчих помічників були слугами "родин", так само, як і одна з його дружин 

(слуги родин кревної лінії були також серед помічників Ісуса, Будди, Мойсея - 

назвіть кожного). Після його смерті ці троє зробили так, щоб його послідовники 



розділилися, а це було головним, проти чого виступав Мухамед. Тому мусульмани, 

які думають, що існують окремі напрямки ісламу, фактично повстають проти свого 

власного "пророка"... а це майже всі мусульмани.  

Коран містить зерно істини, але ця істина тоне в море перекручувань, що можна 

сказати і про інші "священні" книжки. Він був написаний чотирма авторами з трьох 

"країн": однієї західної, і двох близькосхідних. 

 

55. 

• Запитання: 

Інсайдере 13, ви - антихрист? 

• Відповідь: 

Оскільки Ісус із Назарету не є Христом, то й нічого з того, що я сказав, не є 

антихристиянським. Ті ж, хто скаже зворотне, - антихристи. 

 

56. 

• Запитання: 

Чи є родина, у якій діти мають уроджену здатність до "візуалізації", частиною "кревної 

лінії"? 

• Відповідь: 

Немає. Фактично і той, хто не має взагалі ніяк зв'язку з цими родинами, може також 

мати цю здатність. Цю здатність може одержати кожний... треба настроїтися на неї. 

Така здатність передбачена Божественним Законом для кожного, котрий її шукає. Я 

намагався роз'яснити це раніше... кров, гени і т.д. не є такими вже важливими, як 

здається. Фізичний світ слабий і не може впливати на Божий. Хтось, хто не має 

зв'язків з родинами, може випробувати на собі вплив Божества таким чином, що 

може перевершити усе, що родини кревної лінії могли коли-небудь досягти 

спільними зусиллями. Деякі люди з родин кревної лінії мають уроджену здатність 

керувати людьми при визначених обставинах. А це є основною рисою, властивою 

кревній лінії. 

 

57. 

• Запитання: 

Для мене "еліта" означає тих, хто ставлять гроші вище чи людей узагалі будь-яких 

реальних цінностей... і тих, хто займає посади, тому що вони можуть їх чи купити 

одержати в спадщину поза залежністю від їхньої кваліфікації. 

• Відповідь:  

Ви прекрасно описали еліту вашого типу, але не мого. 

 

58. 

• Запитання: 

Ви - Ротшильд? Моє запитання дрібне в порівнянні з безліччю інших питань, заданих вам 

у даній темі, але чому б вам не бути одним з Ротшильдів, що входять у список 500 

найбагатших людей світу журналу Forbes. 

• Відповідь: 

Якби ви читали уважно, то ви не задали б це запитання. Широко відомі люди не 

мають владу, тому Ротшільди знаходяться на тому ж рівні, на якому були в 

минулому предки нинішніх Тамплієрів... до речі, родоводом не слід пишатися. Усі ці 

відомі родини/клани/суспільства усього лише танцюють під чужу дуду. 

Що стосується вашого запитання - ні, я не Ротшильд. З якої я родини? Більшість тут 

говорять про родини, що правлять, і, проте, вони не знають, хто ці родини. Вони 

помилково думають, що це родини Бушів/Клінтонів/ Ротшильдів і т.д. , оскільки 

деякі теоретики "досліджували" це питання, і деякі "Інсайдеры" розповіли їм про 



це, представивши докази.  

Я належу до правлячої родини, ім'я якої рідко згадувалося в історії, і ніхто навіть не 

знає хто ми такі. 

І друге, ви вважаєте журнал Forbes надійним джерелом інформації, тоді як усі ці 

списки зайвий раз показують, що вами легко маніпулювати, і ви не здатні зрозуміти, 

що відбувається насправді . 

 

59. 

• Запитання: 

Гідні... цікаве слово. Ви очікуєте, щоб ті з нас, хто знають про полярний світ і додають усі 

сили, щоб не грати в цю гру за назвою "полярність", повірили, що нам необхідно стати 

гідними? В очах кого? Ми можемо стати гідними тільки у своїх власних очах. А як бути з 

ідеєю, що "Всесвіт усередині нас"? Гея і всі інші просторові "реальності" є ілюзіями, хіба 

ні? Тому в'язниця це ілюзія, так? 

PS: І, до речі, дитинко, ми НЕ НАДІЛЕНІ СВОБОДОЮ ВИБОРУ НА ЦІЙ ПЛАНЕТІ... 

можливо, ваша помилка є показовою? 

• Відповідь: 

А ви знаєте, хто змайстрував цей нонсенс у стилі "нью-эйдж", що ви тільки що отут 

просували? Якщо в'язниця це "щира ілюзія", виходьте з неї зараз же, благаю вас. 

Життя не схоже на кіно. Ви граєте роль жертви. Ви не визнаєте навіть те, що ви 

наділені свободою вибору, тому ви завжди будете керовані, ніколи не станете 

переможцем, і ви заслуговуєте усе, що одержите відповідно до універсальних законів.  

Можливо, я з'явлюся знову завтра. 

 
 

60. Заява Інсайдера: 

Тест 

Перш ніж почати, я повинний сказати, що не маю можливості переглядати всі пости, 

деякі приходять порожніми, тому деякі запитання можуть не доходити до мене. 

Якщо це відбувається, ставте запитання знову. Намагайтеся не задавати ті самі 

запитання знову і знову, спочатку перегляньте всю тему, перевірте мої відповіді, Я 

розповідаю і про предмети, про які не запитували, але вони можуть вас цікавити. 

Читайте уважно. 

 
 

 

61. 

• Запитання: 

...а якщо ці істоти - ЛЮЦИФЕРИ...????? 

Прошу використовувати для відповіді не більш 5 слів 

 

• Відповідь: 

Ви використовувала 12 слів і 1 число. Самі не розуміючи того, ви почали частину 

ритуалу... чи є ви "істотою люцифера"? Різні істоти мають різні характеристики, по 

яких їх легко ідентифікувати в ході ритуалів. Якби мене вела "зловмисна" істота, я 

не говорив би так, як я говорю з вами. Людина, керована "зловмисними" силами, не 

може вимовляти/писати деякі визначені слова і фрази без того, щоб вони на неї не 

вплинули. Якщо особам, керованим такими силами, випадає чути/читати такі 

спеціальні речі, вони починають виявляти зайву агресивність/ознаки божевілля 

(приклади можна знайти в обговоренні даної теми).  

Ось ознаки присутності "зловмисних" істот:  

усякий раз, коли ви лихословите, говорите негативно, замишляєте недобре, 



приходите в буйство, брешете, підтримуєте ідею убивства, приходите в сексуальне 

збудження, відчуваєте страх, заздрите, навіть голосно смієтеся, стаєте зайво веселими 

(загалом , випробуєте усе, що зв'язано з емоціями/пристрастями/бажаннями), вони 

з'являються біля вас... одне, два, три чи більш. "Зловмисні" істоти належать цьому 

світу, це їхній будинок. 

Ви не можете їх ненавидіти, тому що вони виконують свою задачу, свій борг, і все це 

зв'язано з вашим поводженням... зрозумійте, що їхні дії це реакція на порушення 

вами закону. Вони ніколи не провокують вас на такі порушення. Якщо ви все-таки 

ненавидите їх, то ви не зауважуєте важливу частину реальності... їх необхідно якоюсь 

мірою поважати. Це також покаже, що ви інформовані про них, і цей факт буде 

врахований. Я пишу "зловмисні" у лапках, оскільки вони не зловмисні, вони тільки 

представляються вам такими через сприйняття, що ви собі створили.  

Люди є порушниками закону, у якому відіграють і роль жертви. 

 

62. 

• Запитання: 

1. Де границя сполучення між реальною свідомістю і цією в'язницею? 

2. Які методи дозволяють зруйнувати цю границю і "звільнити" свідомість? 

• Відповідь: 

1 + 2. Усі залежить від того, що ви розумієте під реальною свідомістю і кордонами 

сполучення. Якщо дивитися з мого положення, це розуміння може бути майже 

протилежним тому, що ви маєте на увазі. Реальна свідомість це те, що дається вам, 

коли ви налаштовані на Розум Всесвіту, що діє згідно з Божественним Законом (вони 

зовсім не те, що багато хто звикли думати про їх). Цей Розум проникає у все, він усім 

керує, тому, коли ви зв'язані з ним, ви можете відчути його безмежну міць. Ніяка 

в'язниця не може стримати цю міць, тому можливість звільнення завжди є, вас 

доведуть до визначеної крапки, але, усе-таки , велику частину роботи вам доведеться 

зробити самому. Але це тільки початок, перед вами велика кількість роботи над 

самим собою.  

Я кілька разів пояснював, наскільки мені це дозволено, як установити зв'язок, 

принаймні, з чого почати. Це насправді повинні вирішувати ви.  

З деякою часткою обережності я б додав, що вивчення древніх текстів буде корисним 

(хоча вони містять велику кількість ненавмисних перекручувань і помилок 

перекладачів), але тільки лише досягши визначеного рівня пробудження, ви 

розпізнаєте/запам'ятаєте невеликі фрагменти, що є істиною. Якщо ви не знаходитеся 

на цьому рівні, ви будете сприймати частини, що містять 

перекручування/неправильний переклад як істину (те, що деякі тут і демонструють, 

особливо це стосується одного релігійного напрямку) і зазнаєте невдачі. 

 

63. 

• Запитання: 

Постарайтеся пояснити нам ситуацію. Ви - типу гарний хлопець, що дає нам необхідні 

інструменти, чи ви керуєте нами?? Ви змінили своє відношення до нас чи як?? 

• Відповідь: 

Я використовував тільки нейтральні терміни, не висловлюючи про щось у 

негативному чи позитивному змісті, я просто забезпечую вас інструментами, що ви 

можете вибирати і використовувати по своєму бажанню... ви є порушником закону. 

Чи ви хочете сказати, що я керую кожним аспектом вашого життя, кожною годиною, 

кожною хвилиною, кожною секундою і примушую вас думати/говорити/поступати 

певним чином? Ви злитеся не на ту людину. 

 

64. 



• Запитання: 

Щоби отримати свободу, чи потрібно знати, чому ми тут, чи треба просто розібратися, де 

саме ми знаходимося? Потрібно знаходити відповіді "усередині себе" чи "вступаючи" у 

таємні спільноти, чи через верховне божественне втручання, чи використовувати всі три 

способи? Чи жоден з них не годиться? Ви не відповіли ні на одне з інших моїх питань, 

сподіваюся, я вас не скривдив. 

• Відповідь: 

Необхідно бачити весь спектр. Коли бачення часткове, те це подібне погляду через 

вікно, частково закрите фіранкою. Ви не знаєте, що знаходиться за цією завішеною 

частиною вікна, тому і не можете діяти відповідним чином. Що закриває від нас весь 

спектр? Зрозумійте, що існує це місце, а також - де воно знаходиться, довідайтеся що 

ви собою представляєте, як ви тут опинилися, чому ви прийшли сюди, як 

повернутися.  

Підготуйте себе для відповідей, очистіте себе, дотягніться до Розуму, скажіть 

(усередині-"зовні"), що ви готові, живете строго відповідно до отриманих відповідей. 

Ніколи не вступайте в "таємні суспільства", які б не були обставини. Уникайте 

також будь-яких релігій, включаючи нью-эйдж, не довіряйте людським гуру / 

пророкам / священикам / рабинам / імамам / папам / провісникам / "медіумам" / 

далай-ламам / політикам / письменникам / ученим / "знаменитостям" / батькам / і 

т.д. як авторитетам у тім, що стосується Божества... в інших питаннях ви вільні 

приймати чи відкидати їхню думку, однак, приймайте також і наслідки свого вибору.  

Вам потрібні тільки ви самі і Божество, ніякого втручання інших, убраних у тіла... 

повторюю, не допускайте ніякого втручання кого б то ні було. Якщо ваш батько 

просить подати йому склянка води, щоби переконатися, що ви про нього піклуєтеся, 

і перевірити вашу слухняність, то що ви зробите: принесете воду безпосередньо 

батьку чи віднесете склянку води сусіду і попросите, щоб він розповів вам, про що 

вас попросив батько, при тім, що сусід не чув прохання й у даний момент випиває 

власну склянку води?  

Чи є я таким сусідом? Я не торкався склянки води, я лише відкрив двері і сказав 

вам, що потрібно повернутися до батька. 

 

Ніхто не скривдив мене, люди кривдять себе самі. Я був би скривджений, якщо те, 

що я говорю, було б проти Єдиного, і якщо так, то я буду платити за це. Я відповідаю 

на запитання, починаючи з тих, на які я не устиг відповісти востаннє, і займаюся 

цим стільки, скільки дозволяє мені час. Іноді я пропускаю запитання, оскільки 

відповідь на нього вже була дана, якщо запитання не стосуються теми, а також тому, 

що не можу побачити деякі пости. 

 

65. 

• Запитання: 

Яке ваша думка з таких питань як NESARA / ПЛАНЕТА X / ЗСУВ / ПОЛЮСІВ / 

ПЕРШИЙ КОНТАКТ / ДРУГЕ ПРИШЕСТЯ? Хто чи що стоїть за цими казками і чому? 

• Відповідь: 

NESARO: у перспективі - контрпродуктивно особисто для вас. 

 

ПЛАНЕТА X: більше не існує подібно багатьом планетам, місяцям, зіркам, 

галактикам. Однак їхня загибель завжди щось породжує, а це означає, що вони не 

перестають бути частиною цілого, продовжуючи грати свою роль. 

 

ЗСУВ ПОЛЮСІВ: наскільки я знаю, це відбувалося два рази в другу і третю еру, 

якщо знадобиться, це буде зроблено знову. 

 



ДРУГЕ ПРИШЕСТЯ: ви повертаєтеся в те місце, що є для вас рідним, після того, як 

ви успішно виконали свою задачу, а це означає, що друге пришестя не може 

відбутися на Землі, тому що ви не належите Землі. Люди, що очікують "рятівника" 

на Землі, щоб він зробив за них усю роботу, поступають неправильно. Я помітив, що 

деякі християни сердяться і нападають на мене особисто, посилаючи мені 

прокльони, що ж, вони вільні так чинити. 

Я говорив більше про християнство, ніж про інші релігії, оскільки такий був 

характер питань, що задаються. Але я говорив подібне ж і про інші релігії/ідеології, 

коли мене про це запитували. 

 

66. 

• Запитання: 

От що мені у цьому всьому цікаво: якщо хтось витрачає час і сили на те, щоб 

просліджувати зв'язки і знаходити ключі, залишені в численних книгах і легендах, і 

відокремлювати зерна від плевели, то що далі? Якщо ця людина застосує на практиці то, 

чому він навчився, то чи підбереться він ближче до істини, до якої родини кревної лінії 

вже очевидно мають доступ? 

• Відповідь: 

Так. Повторю, родовід важливий тільки для керування людьми, вона не дає 

особливих здібностей, котрі роблять людину більш обізнаною, хоча знання 

передається з покоління в покоління, тому зовні це так виглядає. Але це знання не є 

прихованим, Істину не можна сховати, вона хоче, щоб ви про неї знали, запрошує вас 

кожен момент вашого життя. От чому вона передається вам через правлячі сили 

разом з перекручуваннями і помилковими додатками, що мають ціль заплутати вас і 

змусити вас прийняти ці перекручування. Немає ні однієї написаної книги, що 

містила би Істину і нічого крім Істини. Виділіть ЇЇ і живіть відповідно до неї, 

включіть її в кожен аспект вашого життя... це найважче завдання для людей, 

оскільки необхідно піднятися над цим фізичним/матеріальним світом, залишаючись 

у людському тілі, що вимагає протилежного. 

 

67. 

• Запитання: 

Наскільки близькі до істини праці Ніли Доналда Уолша в його серії "Бесіди з Богом"[1]? 

Чи зв'язані ви в якомусь ступені з Пташиними Племенами, згаданими в книгах Кена Кери 

"Тисячоріччя Зоряного насіння"? 

Скільки правди в статтях Шелдона Нідла на сайті www.paoweb.com? 

• Відповідь: 

Американські індіанці успішно зберегли знання, але в наші дні (а також у минулому 

столітті) їх представляли в помилковій манері.  

Інтеграція "працює". 

Про перерахованих авторів: як я вже писав раніш, не у ваших інтересах приймати 

людське втручання / радників / торгових агентів між вами і Божественним. Окремі 

речі, сказані ними, можуть бути щирими, але повної істини не буде ніколи. 

 

68. 

• Запитання: 

Ніхто на Землі не в силах "звільнити" кого-небудь з нас. Ніхто поза межами цієї Землі не 

бачить причини, по якій кого-небудь з нас потрібно звільняти. Само по собі божественне 

джерело (якщо таке взагалі існує) чекає, коли ми самі звільнимо себе в індивідуальному 

порядку. Не буде ні масового "піднесення", ні масової "освіти" і ті, що проголошують себе 

"ми - народ" виявляться обдуреним тим же масовим "ми - народом", що продовжить 

термін вироку, на підставі якого ми увязнені тут. Ми можемо залишатися в цьому місці 



вічність, якщо зробимо такий вибір, і ми створили систему вірувань, що дозволяє нам 

поступати саме так. 

• Відповідь: 

Я б вилучив слова "Ніхто за межами цієї землі не бачить приводу звільняти кого-

небудь з нас" і "(якщо такий взагалі існує)". З приводу першої пропозиції: були часи, 

коли існували істоти, що володіли вмінням силоміць зробити це, але такої задачі в 

них не було. А джерело божественності ІСНУЄ, ... отут немає мови про вижидання, 

бажання і т.д.. 

Ви на щирому шляху, це видно і з іншої посади, але життя - важлива частина цієї 

задачі. 

 

69. 

• Запитання: 

А Христос був посланий сюди Божественним Законом, щоби виправити ситуацію? 

• Відповідь: 

Так, але Христос не втілився в тіло людини по імені Ісус з Лазарету, 2014 років тому , 

20 березня, приблизно за дві години до сходу сонця (у цьому і складається таємниця 

часу народження вашого "сина божого"). 

 

Христос (справжнє ім'я якого було іншим, але тут я буду використовувати це) 

з'явився один раз, всього один раз, і це було в іншу епоху, настільки ж далеку від 

нашої, як і епоха, у якій жив Ісус Назорей. 

Чи знаєте Ви, хто підтримує пам'ять про справжнього Христа? 

Чи знаєте Ви, хто підтримує пам'ять про лже-христів? 

Відповідь протилежна тому, що Ви думаєте. 

 

70. 

• Запитання: 

Чому усі еліти поклоняються люциферу - брехуну й ошуканцю? 

• Відповідь: 

Мільйони людей на цій планеті служать своїм власним нечистим матеріальним / 

фізичним / розумовим / емоційним бажанням, але хіба вони еліта? 

 

71. 

• Запитання: 

Чи існує в наші дні внутрішньо сімейна війна серед "вищих істот"? 

• Відповідь: 

Вищі істоти не мають фізичних тіл, у них не має "спадкоємного розбрату", вони не 

керуються цим світом, і, отже, не страждають від ворожнечі. 

Ви посилаєтеся на людські династії, і я вважаю, що відповідь на ваше запитання 

цілком очевидна з того, що я вже написав тут. Завжди були ті, хто не виконує свої 

зобов’язання. 

Я належу до меншості. Люди не розрізняють фракції. 

 

72. 

• Запитання: 

Червоні китайці одержали відповідний удар від Програми Високочастотних активних 

авроральних досліджень на RІTO Super Typhoon ** Eye for Eye ** 

????????????????????????????? 

Що ви про це думаєте? 

• Відповідь: 

Не зважайте на "світові новини", усі вони організовані так, щоб змусити вас 



приділяти їм увагу. Боротьба, якій варто приділяти увагу, ведеться на рівні 

особистості. 

 

73. 

Коментар Інсайдера: 

Шарлане, читаю написане тобою: 

1. Ти дієш/говориш не так, як прямі спадкоємці елітних династій, що добре, тому що 

вони ігнорували свою задачу. 

Це означає, що підсвідомо ти відокремив себе від династії (навіть якщо цього не 

відбулося на рівні усвідомлення, і це важливо зрозуміти). 

Ти пройшов визначений рівень, на якому я був 11 років тому.  

2. Твоя перевага в ряді областей обумовлена не одними генами, у них трохи інша 

мета. Про все це я вже згадував вище. 

Іl vecchіo sentіero e vіcіno *Старий шлях близький* 

 

74. 

Коментар Інсайдера: 

Oazakі / Hіko Seіjuro / Aіkі-Meі, 

Перед тим, як сприйняти визначені знання, ви з'ясовуєте їхнє джерело. 

Чи знаєте ви, відкіля виходить "знання", що ви надрукували тут, коли воно було 

відкрито, як це було і через чиї руки пройшло? 

Що ще важливіше, хто здійснював контроль, коли цими руками складалися 

документи? 

Я говорю про це з найкращими намірами. 

Якби ви знали це, ви б не опублікували поста в такому вигляді. 

Вивчіте корені проблеми і самі побачите, що це вам на благо. 

Знання не з'являється з нічого, його завжди передають ... виключень не буває.  

 

75. 

• Запитання: 

От ви, член елітної родини, яку ми презираємо, але дотепер про вас ніхто не чув. З якої 

причини нам презирати тих, кого ми не знаємо? Чому ми повинні вас презирати? Узагалі, 

чи знаємо ми про те, що презираємо вашу родину? Чи ж, ґрунтуючись на тім, що вам 

відомо про щодня спожиті нами речі, ви зробили висновок, що ми стали б нехтувати вами, 

якби ми знали хто ви такі? 

 

і ще: 

Якщо ті, кого ми знаємо поіменно, не належать "династії", а ви представляєтеся членом 

зневажуваної нами елітної родини, то ви мовчазно припускаєте, що ми вас знаємо 

настільки добре, що можемо зневажати. Як таке можливо, якщо нам невідомі ні імена, ні 

обличчя людей з істинно елітного родоводу? А якщо це можливо, то чи всі люди вами 

нехтують, чи тільки ті, кому незрозумілі ваші щирі наміри і/чи природа? 

• Відповідь: 

Відповім на це запитання востаннє . 

В наявності невірне розуміння двох правил. Використовуються терміни, що 

незастосовні до моєї родини, хоча вони - частина керування. Помилкове сприйняття 

природи нашої присутності і помилкове сприйняття займаних місць, що дозволяють 

впливати на житті людей ... І от відразу ж ви стаєте керовані. Не можна нехтувати 

іншими через власне нерозуміння суті справи, але саме це і відбувається. Тобто - 

помилкова мета, попусту розтрачена енергія. 

 

76. 



• Запитання: 

13, якщо божественне передається через кров, яка у вас група крові, і резус фактор? Ви 

частина Тамплієрів, чи зв'язані з Ватиканом? 

• Відповідь: 

Божественне саме вибирає, як йому передавати свою силу "униз". А 

кров/гени/фізіологічні деталі - усього лише мала частина того, що відбувається. По 

суті, родинні відносини не є необхідними ... що на перший погляд звучить 

суперечливо. 

Але це так, і докази навколо вас. 

 

77. 

• Запитання: 

"Те, що ви сказали, може статися, але таке можуть зробити лише ті, хто контролюють 

нижні рівні. Ті, хто вище, впливають через те, що ви споживаєте щодня ." 

Я хочу про це знати. 

• Відповідь: 

Я з вами особисто не знайомий, але знаю, що я не їм і не п'ю 90% того, що ви 

поглинаєте щодня. Я навіть не підходжу близько, щоб не торкнутися цих речей. Це 

майже усе, що продається всюди, хіба що за малими виключеннями. 

Повинен додати, що там існують градації, і споживане по різному впливає на різних 

людей. Скажімо, 2 крайніх приклади людей, що споживали цей тривалий час, при 

чому одні ледь не впадали в стан трансу під час їжі, у той час, як на інших споживане 

взагалі не ніяк не впливало. Більшість людей знаходяться між цими крайностями, 

споживане впливає на них так, що вони цього не зауважують. Вони швидше 

"зношуються", втомлюються, старіють, повільніше мислять, зосереджуються на 

емоційних/фізичних потребах, у відносно молодому віці в них виникають проблеми зі 

здоров'ям, про які 200 років тому ніхто не чув, тобто якість життя знижується. 

Ви не зводитеся до того, що їсте, але те, що ви їсте, керує вашим сприйняттям самих 

себе, і реакціями вашого тіла. Ви наносите шкоду самим собі через власне неуцтво і 

лінь. Коли востаннє ви вивчали, що саме ви їсте, чи яким способом роблять вашу 

содову воду? Подивившись на все це і з'ясувавши, які речовини використовуються і 

що вони викликають, задайте собі запитання: чи покладу я ці речовини в рот своїй 

дитині і чи змушу проковтнути? Але ви так чините кожен день стосовно власних 

дітей. 

Далі, як ви вказуєте, всюди електромагнітні частоти, а саме активне місце - ваш 

будинок.  

Ви коли-небудь знеструмлювали свій будинок, щоб побачити різницю у вібраціях? 

Ви засинаєте відразу і спите з відчуттям комфорту. 

 

78. 

• Запитання: 

А перед ким/чи перед чим відповідальні еліти? 

• Відповідь: 

У підсумку, кожний відповість перед Єдиним. 

 

79. 

• Запитання: 

Ах, світова еліта, так називана великосвітська тусовка. Прекрасно до болю, але завжди 

одне і теж, повторювані риси і кілька типів учасників. Всі інші рептилії, сірі, гібриди, 

продавці людського, схиляють коліна перед цим рівнем. 

• Відповідь: 

Тусовщики не мають ніякого відношення до династії... вони вашої крові. 



 

80. 

• Запитання: 

Скажіть, яка окультна інформація подобається Вам більш за все? 

• Відповідь: 

Прихованого не існує. 

 

81. 

Коментар Інсайдера: 

BTN nlі,  

Відповіді на визначені запитання, так само як ретельне продумування визначених 

питань впливає на результати того, досягти чого ми прагнемо; усе це вам не 

допоможе. 

Омар, що був поруч нього в момент смерті, але відкинув смерть (вибравши час), і 

той, хто був поруч з Абу Бакром і підвів його до мови Омара, коли той повернувся з 

Медини ... утім, дружина важливіше.  

Тепер це не має ніякого значення, усе давно зроблено 

Я не користаюся електронною поштою, і моя присутність тут завершиться зf кілька 

днів. 

 

82. 

• Запитання: 

Ви якось зв'язані з Аннунакі, про яке писали шумери? 

Наскільки близькі до істини книги трилогії "The Іllumіnatus"[2]: "Око в піраміді", "Золоте 

яблуко", "Левіафан" авторів Роберта Шия[3] і Роберт Антона Уілсона[4]? 

Чи правда, що Мороні, згаданий у Книзі Мормонів - інопланетянин із Плеяд, і чи правда, 

що такі істоти і донині контактують з людством? 

 

• Відповідь: 

Тут їх більше нема, тоді була інша ера. Їх знання належали не їм, знання завжди 

передається, тому є воно і зараз 

Я не читав цю/ці(?) книги. 

Якщо таку книгу галасливо хвалять критики і її продажі інтенсивно просувають, ви 

розумієте, що це за час. У ній можуть міститися деякі істини, але вони буде плавати в 

морі перекручень. Між іншим, ніхто не стверджує, що автори роблять це навмисно. 

Деякі, дійсно так чинять (ті, хто люблять, коли їх вихваляють і визнають, ті, хто 

"продав свої душі"), деякі - ні, причому останніх зауважують і просувають, тому що 

це їм служить – їм це вигідно. Немає нічого простішого, ніж написати 

бестселер/випустити альбом хитів/написати кіносценарій, якщо вам відоме 

замовлення вищих засновників/промоутеров.  

Мормонів, як і інших релігійних людей, контролюють ті ж, хто колись контролював 

їхніх пророків/синів бога/святих і т.д.. 

У цьому світі Душа, що існувала в людському тілі, не може стати Ангелом, і ще раз 

твердо повторю: Душа не може в нього перетворитися в цьому світі. 

І все одно стверджують, начебто Мороні відродився у вигляді Ангела в нашому світі. 

Мормонство містить ядро істини (як і інші релігії), так що читання їхніх текстів вам 

не зашкодить, якщо будете обережні. 

 

83. 

• Запитання: 

Які продукти використовуються для керування нами? Чи є таке, що потрібно, і чого не 

слід споживати для того, щоб це допомогло нам більш ясно побачити реальність? З чого 



складається стриманість? - це стриманість у всьому, чи щось більше? 

 

• Відповідь: 

Що стосується продуктів харчування - див. Вище. 

Це 1 частина маніпуляцій, використовувана в комбінації з іншими 6 методами 

керування вашим повсякденним життям. 

Якщо ви можете "видалити" хоча б трохи їх з вашого життя, вплив різко 

зменшиться, але не це підвищить вашу самосвідомість. 

Такі методи застосовуються, щоб ви швидше "зносилися", а якість вашого життя 

понизилася. 

Вони взаємозалежні.. 

Ось ці методи: 

1. Продукти харчування і напої, 

2. Ліки. "Профілактика захворювань" (у тому числі вітаміни), 

3. Електромагнітні хвилі (у тому числі випромінювання ПК, мобільних телефонів, 

домашньої електромережі, і всіх пристроїв з мікросхемами), 

4. ЗМІ, чи це Тв-радіо-Газети-журнали-інтернет (самий очевидний і метод, що 

максимально поневолює), 

5. Музика, Звуки (відрізняється від ЗМІ, використовується по-іншому, однак 

найчастіше через ЗМІ), 

6. Забруднення повітря, 

7. Система утворення (включаючи відому літературу, що в основному недостовірна, 

чи то історі., психологію, метапсихологію, "філософію", мистецтво, науку, поезію, 

релігію, навіть дитячі казки, що розповідаються дітям)  

Політика запозичає ці методи і щодня бомбардує вас, щоб переконатися, що їх 

підтримують). 

Правило говорить: 

Особливо обережний будь з тими, кого просувають/вихваляють/кому 

аплодують/кого бурхливо вітають критики.  

 

Сказане може стосуватися продуктів харчування, ліків, новітніх продуктів, високих 

технологій, "художників", політиків, музикантів, книг, напоїв і т.д.. 

 

Твердження про те, що деякі з них "витримали іспит часом" організовані з 

визначеними цілями. 

Проблема тут у тім, що при занадто високому ступені підозрілості можна упустити 

деякі коштовності, що навмисне передаються визначеними колами в оточенні 

знарядь для маніпуляції. 

 

Існує ще кілька методів (суспільства/культи/секти/люди, що стежать один за одним і 

т.д. ), але 6 пунктів, перерахованих вище, складають суть того, що просувають з 

часів французької "Революції". 

 

Помірність: свідома форма обмеження, заснована на самопізнанні, що має метою 

досягнення внутрішнього порядку Душі (яка в цілому є ви, але невидима, душа не 

частина вас, ви одне ціле.) 

 

Обмеження емоцій/бажань/пристрастей/енергій не означає відмовлення від них (це 

зашкодило б вам, будьте обережні!), воно означає направлення їх в одне русло, щоби 

після того, як ми м'яко приборкали, їх, вони працювали на вищі цілі. 

 

Усе це веде до тверезого життя, ще простіше, до життя, наповненого дарунками, тому 



що тепер своїм власним хазяїном стаєте ви, а не ваші емоції/бажання/ пристрасті. 

Вони більше не диктують вам, як варто себе вести. 

 

Одночасно з цим процесом ви будете очищати себе і підготуєтеся до того, щоб вас 

освітив Універсальний Розум. 

 

Будьте якнайбільше схожі на те, з чим ви хочете себе пов'язати. 

 

84. 

• Запитання: 

1. Чи є у вас друзі, що не належать до вашого сімейства, з якими ви зустрічаєтеся? 

2. Чи є у вас співчуття, ненависть і каяття совісті? 

• Відповідь: 

1. Так, але знати багато людей немудро. 

 

2. Тіло змушує вас випробувати співчуття, ненависть, каяття совісті і всі інші емоції, 

одночасно з бажаннями і пристрастями, щоб смутити вас, змусити забути про себе, 

стати глухонімою версією себе самого. 

 

У цьому матеріальному/фізичному світі вони володіють своїми фондами. 

 

Чим більше ви дозволяєте їм бути вашими хазяїнами, тим сильніше ви приковуєте 

себе до цього світу, що суперечить вашому зобов’язанню; їх потрібно не ненавидіти, 

але поважати. 

 

Я направляю їх у русло, що йде туди, де їх можна буде використовувати для чогось 

істотного. 

 

85. 

• Запитання: 

Я хочу знати, ЯК поновити зв'язок із джерелом божественності. ЯК людина піднімається 

вище своєї в'язниці? 

• Відповідь: 

Упевнений, що в моїх відповідях це вже було висвітлено, якщо вам самому 

відшукати відповідь не удасться, я відповім на завтра. 

 

86. 

• Запитання: 

Я не стверджую, що кожний з нас Є богом, Вищим Джерелом, але кожний з нас - свій 

ВЛАСНИЙ бог, оскільки ми СТВОРЮЄМО нашу власну реальність. Що ти на це скажеш, 

Іnsіder? 

• Відповідь: 

Ви частково описали свободу вибору і враження, що вона може вам дати - не більше і 

не менше.  

Слово "любов" наповнене безліччю пасток, особливо якщо користатися їм, як 

робиш ти. 

 

87. 

• Запитання: 

Re: земля - це в'язниця... Ти говориш про світло, захоплене матерією? Якщо це так, то я 

починаю розуміти всі моменти, алюзії на які ви дотепер робили. 

• Відповідь: 



"Захоплений" далеко не саме вдале слово, його вживання припускає, начебто в 

Божественного можуть бути неправильні наміри. Скоріше, певним чином 

сконструйовані... чи взаємопроникні... 

 

88. 

Коментар Інсайдера: 

3nd3r, 

дещо з описаного вами прямо зв'язане із силами Універсального Розуму. Як я 

говорив, усі можуть це зрозуміти. 

Якщо ви зрозуміти можете, значить знаходитеся на більш високій, у порівнянні з 

іншими, ступіні; однак, користаючись цим, будьте обережні - воно належить не вам, 

не світу цьому. 

Також можливий обман, що починається з чогось іншого, і це доводиться 

випробувати багатьом людям. Я знаю точно, що вас можна ініціювати за допомогою 

2 ритуалів, після чого ви змогли б побачити що це таке насправді, але підведуть вас 

до цих ритуалів лише коли прийде час. 

 

89. 

• Запитання: 

Серед них той шейх у пустелі, з яким зустрівся Ісус під час своїх мандрівок і від якого 

одержав благословення. Ви коли-небудь хоч щось чули про це?. 

• Відповідь: 

Я знаю, що деякі з тих, з ким Ісусу Назарею "довелось зустрітися" були інсайдерами. 

Наприклад, Три Королі (звичайно українською говорять про волхвів), що з'явилися 

відразу після його народження, фактично їх було 5, але 2 були присутні неявно 

(число 3 у цій історії служить символічній меті, як і багато інших речей, тому читай 

повільно). 

 

Дарунками були символістські артефакти (окремі - древнього походження), що 

використовувалися в ритуалах, щоб ініціювати його для виконання призначеної 

йому задачі, для чого йому було необхідно зробити подорож і відвідати визначені 

місця. 

 

Я вже кілька разів говорив, і востаннє повторю: він не був сьогоденням Христом, 

його створили, так, щоб він був на Нього схожий, але їм керували від народження до 

смерті, а після цього записувалися його слова (що почалося задовго до його смерті, 

хоча потім усе було переписано ще раз перед випуском видання). 

 

При його розп'ятті були присутні ті ж 5 волхвів, і Ісус з Назарета знав про те. Він 

відповідав би інакше, не будь їх там. 

 

Ісус Назорей завжди знав, що вони їм керують, у дійсності він часом приймався 

активно шукати як їх, так і інших інсайдеров.  

Він здався у двох випадках, але його направили і поправили. 

 

90. 

• Запитання: 

Еліта робить так, щоби видавалося, начебто запаси нафти постійно відновлюються, але 

фактично вона її накопичує. Я буду вдячний, якщо ви скажете, що думаєте стосовно цього 

твердження. 

 

Праці Кэндас Фріз (Candace Frіeze) 



 

• Відповідь: 

Земля накопичує її, поки не звикнуть; а ті, хто у влади, просто підключаються до 

нафти. 

Хоча серед маріонеток існують фракції, що відповідають за поширення 

неправильного розуміння, що є у більшості, вище ви вже описали це разом із 

твердженням про зникнення ресурсів. 

 

Я теж дав таке пояснення в більш ранньому пості. 

 

Названі вами праці містять ряд помилок. 

 

1. Аннунаки - правителі з іншої ери, їх більше нема, їхнє місце зайняте іншими.  

Через 10-15 тисяч років (так, до цього часу Земля усе ще буде жива) люди знайдуть 

тексти про цих правителів і про їхню еру, і будуть вважати, що все це і справді 

стосується їх. 

Тексти, що вони знайдуть, здебільшого вже написані. 

 

2. Якби те, що написано в цьому тексті, було правдою, це означало б, що зараз на 

Землі "зоряні друзі" і Ангели бунтували би проти Божественного Закону Єдиного... 

але допускати думку про щось подібне само по собі гидотно (мені довелося довго 

думати перед тим, як сформулювати цю думку і самому не потрапити в пастку). 

 

Якщо автор, що написав це (йдеться про зазначені праці), не поновить написане, 

вона досягне протилежного тому, чого прагнула, і разом із собою вона забере безліч 

Душ, що повірили сказаному їй і прийняли це. 

 

Повторюю, не погоджуйтеся на втручання людей-посередників між вами і 

Божественним. 

 

3. Боротьба йде на рівні особистості, це означає, що лише ви можете її вести, не 

чекайте "рятівників". 

 

91. 

• Запитання: 

А тепер моє єдине запитання. Невже все дійсно НАСТІЛЬКИ просто? Я не видам те, що 

ви навмисно чи ненавмисно розкрили... Я знаю, що сказане вами - правда: про це не 

можна розповісти, це потрібно відкрити, тому що те, що розкривають одному, втрачає 

свою силу. 

Чи не в цьому причина такої таємності? Люди не можуть довідатися про це не з тієї 

причини, що це призначено "тільки для еліти", але, швидше за все, тому, що якщо їм 

РОЗПОВІДЯТЬ про це, вони позбавляться останнього шансу на втечу звідси? 

 

• Відповідь: 

Правда бажає, щоб ви Її пізнали, у цьому Її основна мета, вона запрошує вас до себе в 

будь-який момент вашого життя, і щоби бути зрозумілою вами Вона в силу 

Необхідності проста настільки, щоб ви змогли Її оглянути у зв'язку з Провидінням. 

Вона "перед обличчям вашим". 

 

Відповідь на останнє запитання: - так. 

 

Якщо ви і справді знайшли Її, дякуйте Божественному Закону, нікого/ніщо крім 



Нього. Подорож почалася, шлях має бути довгий. 

 

Можливо я повернуся завтра. 

 

 

Заява Інсайдера про тестування нового прокси-сервера 

 

92. 

• Запитання: 

1) чи Правда, що нам просто "підвищують планку", щоби перевірити, чи володіємо ми 

свободою, яка дозволяє нам продовжувати, чи в дійсності існує сила, що намагається 

тримати людей у стані сну на ходу? Сила, що НЕ хоче, щоб люди "були такими, якими 

можуть стати"? 

Якщо це вірно, то як найкраще діяти, поділіться своїм досвідом. 

 

• Відповідь: 

Це зв'язано з операціями на вашому фізичному тілі, що починає бунтувати щоразу, 

коли ви досягаєте вершин цього світу. 

 

Задача фізичного тіла - дозволити вам відчувати цю реальність, а коли ви шукаєте 

іншу, воно пручається. 

 

У цьому його обов’язок, так що найкраще поважати фізичне тіло і м'яко 

приборкувати його. 

 

Крім того, деякі сутності будуть йти за вашими думками, намагаючись відвернути їх 

від мети; це їхній обов’язок, поважайте їх, і знайдете визнання з їх боку. 

 

Ніколи не вважайте їх шкідливими чи злісними, вони лише реагують на ваші дії. 

 

Немає такої сили, яка не хоче, щоб ви стали таким, яким є насправді, зворотне 

твердження щире, але в них також є свої задачі, які їм слід виконувати. 

Ми говорили про вашу "матеріальну частину". 

 

93. 

• Запитання: 

Чи забудемо ми усе, що знаємо? Може бути, ми просто відпустимо наше власне "Я" і 

приймемо іншу парадигму? ЦЕ буде ДУЖЕ важко зробити, тому що це підтримує нас у 

житті як особистості. Гмммм... 

 

• Відповідь: 

Згадаєте усе, що ви колись знали, але забули, знизьте оцінку того, чому вас учили, 

перед тим, як ви (оце) перше забули, і поверніться в сьогодення. 

 

94. 

• Запитання: 

Що ви порадите робити для виховання дитини на Землі. 

• Відповідь: 

У мене немає і не буде дітей. 

 

Перше, що робить немовля - плаче.  

 



Це тому, що Душа усвідомлює - де і в якій формі вона народилася і знаходиться в 

стані невір'я (при народженні ви краще усвідомлюєте хто ви є і де знаходитеся, ніж 

після народження, зараз). 

 

Душа змушує тіло плакати, тому що воно вперше з'явилося в цьому фізичному світі 

(хоча число таких подій дуже мало), чи тому що усвідомлює, що повернулося у світ у 

результаті реінкарнації, після того, як колишнє життя завершилося невдачею (така 

подія і спостерігається в переважній більшості випадків). 

 

Сама по собі Душа не плаче (у своєму вихідному стані їй такі функції незнайомі), але 

подавані нею імпульси змушують тілесну оболонку плакати.  

 

Вона плаче "без приводу", дні, тижні, місяці, поки свідомість не втратить своєї сили, 

будь це результатом природного процесу, чи впливу батьків, а в наші дні ще і 

медикаментів.  

 

Так буває, коли людина народжується насправді , після чого вона забуває, ким є, і 

деякі забувають про це швидше інших. 

 

Цей плач відрізняється від плачу, що з'являється кілька місяців потім; його навіть 

можна почути.  

 

Заспокоюйте дітей у цей вирішальний період самоусвідомлення і дайте їм знати, що 

Єдиний дарував їм шанс повернутися туди, де їхнє місце. 

 

Це дасть імпульс, що підсвідомо буде впливати на подальше життя кожного з них. 

 

Час народження було визначено (як і час їхнього відходу зі світу) спільно - 

середовищем, батьками, обставинами народження, здоров'ям і т.д. ... випадковостей 

не буває. 

 

Але в період статевого дозрівання вони обривають окремі нитки і їм доведеться 

нести усю відповідальність за свої дії; володіючи свободою вибору вести той спосіб 

життя, який вони захочуть, вони визначають його якість... вони навіть можуть 

визначити спосіб свого відходу з життя ("смерті") роблячи вибір, але дати свого 

відходу їм не змінити. 

 

Знаряддя, отримані ними від батьків, можуть вплинути на них лише в малому числі 

сфер життя. Більша частина життя дітей заснована на вільному виборі, що має або 

дуже мало спільного, або нічого спільного з їх батьками; ви важливі тільки протягом 

перших 5-6 років їхнього життя, і саме тоді можете принести найбільше благо. 

 

Скористайтеся власною інтуїцією (не інстинктами, це дві різні речі). 

 

Коли ви стаєте батьками, вас винагороджують якостями (які стосуються, в 

основному, дітей) які були недоступні для вас раніше; уважно прислухайтеся до них. 

 

Усі діти різні, по різному реагують, але дайте їм знати, що існує щось більше, ніж те, 

що дано їм у відчуттях, що існує Божественне Джерело, відкіля виникає всі і вся. 

Одного разу вони повернуться, як тільки зрозуміють свою задачу тут, на Землі. 

 

Розповідайте про це не за один раз, а протягом багатьох літ, і не кажіть більше за це. 



 

Якщо усе зроблено правильно, вони почнуть і все життя, що залишилося, будуть 

шукати це самостійно, і це їхній обов’язок.  

 

Якщо ви запропонуєте їм це звичайним чином (як поступають релігійні люди), ви 

досягнете результату, протилежного очікуваному. 

 

Музичні інструменти були дані в різні епохи з визначеної причини, і не тільки заради 

того, щоб слухати, як інші люди виконують мелодії на них. 

 

Освіта: перший метод маніпуляції (інші я вже перерахував). 

 

Ними будуть маніпулювати, але по досягненні статевої зрілості в них з'явиться 

важлива можливість скасовувати результат колишнього впливу. 

 

У них також будуть з'являтися зручні можливості для цього протягом усього життя, 

що залишилося. 

 

Не можна ні припиняти маніпуляції, ні підбурювати до пробудження, це повинна 

вирішити сама дитина, і зв'язано з тим, як вона реагує на дані їй з цією метою 

знаряддя ... Розум Всесвіту, що слідує за Божественним Законом, проникають крізь 

вашу дитину, так що їй надається шанс пробудитися в будь-який час.  

 

Тільки він/вона вправі вирішувати, коли це станеться. 

 

95. 

• Запитання: 

Ви знаєте про розвинуту расу, якій колись (а подекуди і понині) поклоняються, як богам? 

Чи можете ви розпізнати деяких богів і божеств? 

 

• Відповідь: 

В даний час існує тільки одна раса, немає ніякої особливої раси, що стояла б над 

іншою, люди змішують різні поняття і ери. 

 

Єдиний і є Той, котрому поклоняються/якому співають славу, як тому, кого ви 

називаєте "богом".  

 

Слово "бог" - перекручений термін, він неявно припускає, що ви, будучи людиною, 

можете керувати вищою істотою, волаючи до нього (як і перед цим, я був змушений 

ретельно підбирати слова, щоб самому не потрапити в пастку). 

 

Я б сказав, що цим словом не користаюся, але ви самі зробили вибір, вам самим і 

мати справу з наслідками. 

 

Єдиний має безліч проявів/еманацій/характеристик, присутніх в ієрархії істот з 

різними функціями, але діючих спільно.  

 

Усі вони безтілесні/нематеріальні, хоча деякі можуть керувати тілами, однак спосіб 

керування не схожий на наш; деякі роблять це шляхом зниження своєї частоти, що 

по суті випускає із себе деяку форму, і може проявитися в матеріальному світі.  

 

Усіх їх вихваляють, за те, що вони і є Єдиний, що чинить Добро, і вони теж 



відправляють своє Єдиному.  

 

Ви, люди, поклоняєтеся деяким людям як "богам", будь то "пророки", знаменитості, 

спортсмени, політики, письменники і т.д. , і це гидотно. 

 

96. 

• Запитання: 

Що ви їсте? Відкіля родом ваша їжа? 

• Відповідь: 

Те, що природа дає безпосередньо... 

 

У мене є теплиця, що забезпечує мене свіжими овочами/фруктами, вирощеними з 

незаражених насінь. 

 

У мене є здорові тварини, що забезпечують мене м'ясом, яйцями і молоком. 

 

Я користаюся водою з підземного джерела. 

 

До вашого відома, хліб можна купувати в невеликих незалежних пекарнях, особливо 

в "іноземних", де не користаються місцевими інгредієнтами, вони не вільні від 

домішок, але все рівно кращої якості. 

 

Деякі з продуктів/напоїв у цих магазинах, що належать іноземцям" виявляться 

кращої якості, ніж аналогічні продукти, що продають у супермаркетах.  

 

Члени мого сімейства живуть інакше, у них є "слуги", що забезпечують їхні потреби 

продуктами власних угідь/фабрик/ферм. 

 

97. 

• Запитання: 

Інсайдере, що Ви можете сказати про Ніколу Тесло? 

Як Ви думаєте, він виконав ачи провалив свою місію на цій Землі? 

• Відповідь: 

Усяке знання передається. Знання Тесла також було передано йому, це не його власні 

ідеї.  

 

2 інсайдери передали йому ці пізнання, оскільки знали, що він використає їх для 

просування за планом (який тоді виконувався) знаходження контролю над 

енергоресурсами з боку визначених династій з метою зміни їхньої величини за 

"новою" технологією.  

 

Тесла розкрив результати не тим людям, і на тім усе і закінчилося. 

 

Розумна особистість і розумна людина - це не те саме.  

 

Інсайдери з юних літ повинні бути пильними, щоб не допустити такого роду подій. 

 

98. 

• Запитання: 

Чи є на обрії масові події, що приведуть до квантового переходу в масовій свідомості і/чи 

по новому визначать як життя, так і спосіб життя? 

 



• Відповідь: 

Ні, нічого подібного. 

 

Як я вже багато разів вказував, усе відбувається на рівні особистості, це значить, що 

ви осягаєте самоусвідомлення самостійно за допомогою доступних вам знарядь і 

інструментів, і я вже описав ті з них, що мені дозволили описати.  

 

Можлива подія, що змінить шлях розвитку цивілізації, яким ми його бачимо 

сьогодні (у минулому це бувало багато разів), але це не має ніякого відношення до 

того, про що ви пишете. 

 

Ваш борг перед Єдиним і перед собою, як і раніше той же, що би ні сталося. Не 

витрачайте енергію даремно, пасивно очікуючи подій, інакше ваш стан тільки 

протриває. 

 

Я міг би додати те, що видасться суперечним сказаному раніше, але читайте уважно: 

 

Коли маси змушують повірити в щось негативне, може вийти не те, чого вони хотіли 

домогтися, саме так, наприклад, працює механізм того, що люди подібні до вас 

називають Новий Світовий Порядок. 

 

Ви поступово починаєте вірити в те, що воно знаходить форму, а отже, воно прийме 

форму, і теоретики разом з головними гравцями допомагають цій виникаючій формі 

тим, що бомбардують вас "фактами", що свідчать про те, що вона "здобуває форму". 

 

Вимагаючи від вас віддавати частину своєї сили щодня , вони в усе більшому ступені 

керують вами... І в дійсності ви знаходитеся під їхнім повним контролем. 

 

Тому ті, що „прокинулися" і побачили це люди, і є ті, котрі це створюють. 

 

Крім того, постійно працює візуалізація.  

Але, повторюю я, навіть якщо все це станеться, ваш борг перед Єдиним і перед 

собою залишається колишнім. 

 

99. 

• Запитання: 

Чи досягали компромісу у відносинах чоловіки/дружини "вищих істот"? Чи було так, щоб 

ті, кого Єдиний створив для того, щоб вони були разом, йшли різними шляхами, тому що 

відмовилися виконувати свій борг? 

 

Якщо це так, то на якій стороні ущелини ти? 

 

Твій Бог - Самосущий Єдиний? 

 

• Відповідь: 

І знову, ви змішуєте Вищих Істот і Душі в тілах, не залежно від того, належать вони 

до елітних династій, чи ні. Вищі істоти і Душі різні сутності.  

 

Вищі істоти не вступають у тіла в цій епосі (яка триває довше, ніж ви думаєте), вони 

безтілесні і сприймають світ не так, як ми. 

 

Душі тілесні. Ми знаходимося усередині цієї матеріальної/фізичної площини і піддані 



характерним для неї низьким частотам, хоча можемо літати над нею і теж сприймати 

вищий світ. 

 

Про це варто говорити коротко, ви не усередині тіла, але оточуєте / обволікаєте його, 

будучи присутнім в іншому невидимому тілі, що складається з подібних елементів 

для Душі (яка і є ви) , і це невидиме тіло заплутане у фізичну площину (дуже 

важливо, щоб ви це зрозуміли) і зв'язане з видимим тілом за допомогою енергії, 

переданої невидимим тілом до мозку, серцю й областям хребта, у такий спосіб ми 

(будучи Душами) можемо керувати тілом і його функціями, що змушує нас пізнавати 

цей світ. 

 

Душі двоїсті, їхній дуалізм означає, що ви - це ще й інший, бажаючий возз'єднатися у 

вищому світі. 

 

Деякі династії відмовляються від свого боргу точно так само, як чинять не належні 

до династій, і їм приходиться страждати від наслідків. 

 

Багато династій про це не знають. 

 

"Розлам" проходить не там, де, на вашу думку, він повинний бути, він виявляється 

на особистісному рівні, що стосується і вас, і мене.  

 

Я належу до меншості тієї фракції, і вона стає усе меншою. 

 

Я пояснював, що слово "бог" не потрібно використовувати через пастки, укладених 

у змісті цього слова. 

 

Єдиний - Самосутній, Чистий, Благий і воістину Той, Хто створив Благо. 

 

100. 

• Запитання: 

Іnsіder, так ти говориш, начебто "старі" методи були засновані на істині і були 

правильними? Чи вартує нам відшуковувати старі методи і наслідувати їм? 

 

Чи повинні ми прагнути перебувати в гармонії з "Матір'ю"? 

 

Що більше цікавить Єдиного Божественного - наші серця, чи уми? І що з них міцніше? 

 

Чи варто приділяти увагу навчанню Ісуса про любов? 

 

Усі разом ми сильніше вас, чи ні? 

 

Ми знаходимося в цій в'язниці через нашу "грішну" природу, чи через відсутність 

розуміння? 

 

• Відповідь: 

- перший вигляд знання ближче до істини, ніж наступні. 

 

Уяви собі брижі на воді ставка, у який щось кинули; наступні хвилі виходять з 

центра, вони стають усе слабкіші, потім припиняються. 

 

4000 років тому - це дуже недавно, за мірками цієї ери. 



 

Невірний переклад, неправильна інтерпретація /додавання, вилучені фрагменти 

будуть збивати вас із правильного шляху.  

 

Тому шукайте Розум Всесвіту, що дозволить вам вибрати істину і пізніше передати її 

іншому безпосередньо. 

 

- Перебувайте в гармонії з усім, що дає вам Божественний закон, і що було створено 

для усвідомлення нашого повернення, якщо не переводити термінологію на мову 

людини. 

 

- Єдиний божественний ІСНУЄ, тут не підходять слова: "цікавиться", "хоче" і т.д. , 

хоча його еманації/прояву/характеристики можуть діяти відповідно Єдиному. 

 

У нас немає Розуму, ми можемо діяти через Нього, і Розум може дозволити нами 

стати Його носіями. 

 

Мати щось значить володіти чимось. Володіти означає, як мінімум, опанувати чи 

здійснювати над ним контроль. Ми не можемо ні опанувати Розумом, ні керувати 

Ним. 

 

Більшість змішує використання інтелекту і володіння Розумом, у той час як інтелект 

це усього лише засіб, дарований нам Розумом.  

 

У душі немає безлічі сутностей, вона складається з визначених "частин-футлярів" 

хоча це одна істота.  

 

Один з них можна називати Серцем, це той, котрий зв'язаний із джерелом Життя, що 

підтримує в нас життя, і який дає нам Єдиний, за допомогою Своїх еманацій.  

 

Усі сутності однаково важливі. 

 

- Прочитайте це повільно: 

 

Любов не полягає в тому, щоб тебе розуміли в людських термінах, це хибна версія. 

Навчання справжнього Христа це не навчання Ісуса з Назарету, хоча останнє 

перейняло багато чого в першого (Я пам'ятаю, що не слід повторюватися, але цього 

вимагає контекст). Христос носив інше ім'я, але я буду користатися цим, тому що 

люди до нього звикли. 

 

Звістка знаходиться тут з тих пір, як щирий Христос в одкровенні виразив себе в 

епоху, відмінну від нашої. Без явлення істинного Христа на Землі ми не знали би як 

повернутися за Божественним Законом, що за допомогою Універсального Розуму 

дозволяє нам піднятися, і був даний в одкровенні справжнім Христом. 

 

Де ми, що ми собою представляємо, хто ми, як, чому, коли, все Їм було дано в 

одкровенні відповідно до Волі Всеблагого, і варто вихваляти Христа Істинного; це 

ключовий момент. 

 

Не те, щоби Це мало потребу у вихваляннях, ні, Вищі Істоти не мають потреби в нас, 

що мають нинішню форму, ні для яких цілей, але в такий спосіб можна зробити це 

відомим, так, щоб ви усвідомлювали те, що відноситься до Нього. 



 

Вам необхідно розпізнати, що Він винагороджує вас. 

 

- Божественне може зробити одну людину як завгодно сильнішу, за усіх людей разом 

узятих. 

 

- Мені дозволено сказати вам, що ви ще тут через відсутність розуміння. 

 

Думайте не в термінах "ми", а в термінах "я". 

 

Час "ми" прийде пізніше, в іншому світі. 

 

101. 

• Запитання: 

Якщо Христос прийшов в іншу еру, чому його місія не вдалася? 

• Відповідь: 

Виражай свої думки обережніше, щоб не нанести собі шкоди. 

 

Щирий Христос виконав свій борг цілком і успішно, тепер твоя черга. 

 

Якщо ти не справишся, не звинувачуй у цьому Божественне. 

 

Божественне бездоганне в Земних справах. 

 

Коли ти покриваєшся засмагою, чи обвинувачуєш ти в цьому Сонце, що підтримує 

життя на Землі і у світі іншому, чи ж обвинувачуєш себе в тім, що годинами без діла 

пролежав на березі, навіть не заслоняючись від Сонця? 

 

Заява Іnsіder-а:  

Це буде мій останній пост, справу зроблено. 

 

Усі робилося заради Божественного Закону, що стоїть вище моєї родини і всіх 

мешканців Землі і потойбічного світу. 

 

Меншість передає його наступним за наказом Вищих Істот, зрозумій це! 

 

Є два небажаних рухи, що з'являться, і про які мені відомо. 

 

Я залишався би тут довше, хоча вже освітив багато питань. 

 

Я відповідав лише те, що мені дозволене в найпростішій доступній мені манері. 

 

З цієї причини мені довелося друкувати швидко. 

 

Якщо Ви вирішите: 

 

Щодня дякуйте Всеблагому, у якому усе має свій початок, за Його Божественний 

Закон, що дає вам шанс повернутися у свій справжній стан, у світ, якому ви 

належите; за Його силу Необхідності, що вносить обґрунтовані виправлення, які ви 

відчуваєте щодня .  

 

Славте Вищих Істот, що діють за Єдиним Божественним Законом, що даний нам у 



проявах/еманації Єдиного, за надання засобів Життя у всіх сферах, для підтримки їх і 

надання цих засобів на користь вам, за вказівку шляху до звільнення і багато чого 

іншого. 

 

Звертаючись до Божества, (прочитай знову) будь вкрай обережний і правильно 

формулюй думки, не вимагай, не віщай, не благай, не наказуй, не пропонуй, не проси 

... це огидно; просто вимов свої слова і виконуй свої обов’язки... 

 

Зрозумій, що підняті мною питання були задані вами. Я сказав більше, ніж ти 

прочитав, передай те, що довідався, далі. 

 

Я повернуся. 
 

Перед тим як зникнути, Іnsіder пробув тут 4 дні, залишив 660 постів, 20 000 переглядів + 

більш пізні перегляди, і це без використання опції "прикріплена тема". 

 

Ця нитка дискусії глибоко зачепила багатьох, що було помітно по постах, на які Іnsіder 

відповідав рідко, ми вилучили їх із цього тексту - Іnsіderа, схоже, не цікавили 

компліменти, вихваляння, подяки, образи, ненависть і страх. 

Звичайна людина відповіла б на такі посади, але Іnsіder зосередив всю увагу на передачі 

максимальної інформації, а не на суперечках. 

 

Чи був він щирим Іnsіderом? 

Чи було це містифікацією? 

 

Навіщо потрібно було зникати усього через кілька днів, якщо метою містифікатора було 

залучення уваги чи поширення помилкової інформації, чому це не розтяглося на тижні, 

місяці і ще довше, як буває із іншими містифікаторами? 

 

Як сказав Іnsіder, вибір за вами. 
 


