КЛЮЧ ДО ПОСВЯЧЕНОГО
АПОКАЛІПСИС РОЗКРИТИЙ – Езотерична версія
На основі української Біблії
Об'явлення 1
1 Об'явлення Ісуса Христа, яке дав Йому Бог, щоб показати Своїм
рабам, що незабаром статися має. І Він показав, і послав Своїм Анголом
рабові Своєму Іванові,
Коли Посвячений вперше встає на Шлях регенерації свого тіла,
з’являється внутрішній вчитель (Вищий «Розум Христа»), який
відкриває внутрішню свідомість. «Книга», яка відкривається, — це стани
вібрації внутрішньої діяльності (минулого, теперішнього, майбутнього) у
відновленні тіла.
2 який

свідчив про Слово Боже, і про свідчення Ісуса Христа, і про все,
що він бачив.
Посвячений отримує ці вібрації як одкровення Вищого Розуму. Це всі
вібрації всіх внутрішніх станів досвіду та існування («Христосвсередині»).
3

Блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує
написане в ньому, час бо близький!
Розум Посвяченого отримує здатність сприймати і розуміти вібрації з
високих духовних сфер. Вічне Зараз — це «час», у якому будь-яка
особа, яка відповідає вимогам, може відчути «просвітлення».
4

Іван до семи Церков, що в Азії: благодать вам і мир від Того, Хто є, Хто
був і Хто має прийти; і від семи духів, що перед престолом Його,
Посвячений розповідає про мирний і блаженний досвід, коли вібрації
(духи) у його тілі відкрили двері його енергетичних центрів (церков) для
свідомості, яка перебуває у Вічному.
5

та від Ісуса Христа, а Він Свідок вірний, Первенець з мертвих і Владика
земних царів. Йому, що нас полюбив і кров'ю Своєю обмив нас від
наших гріхів,

Царство Христової свідомості містить найвищу Пам’ять Природи та
Інтуїтивний Розум, який першим із людських здібностей пробуджується
від сплячки, щоб стати домінуючою силою в тілі, і який також спрямовує
очисний вогонь з його очищувальним впливом на усунення зло в тілі.
6

що вчинив нас царями, священиками Богові й Отцеві Своєму, Тому
слава та сила на вічні віки! Амінь.
Весь завершений процес ініціації відкриває шлях для посвячених до
свідомого функціонування у Вищому Божественному Розумі, який керує
вищим класом людей. Оспівування вібрації Аум (Амінь) активізує
електромагнітні сили в спинному мозку, щоб пробудити регенеративний
зміїний вогонь.
7

Ото Він із хмарами йде, і побачить Його кожне око, і ті, що Його
прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за Ним. Так, амінь!
Усвідомлення духовного тіла (аури) дозволяє духовному зору бачити
просвітлений Вищий Розум, навіть чуттєві сприйняття та здібності
ментальної та психічної конституції, які раніше не могли або не бажали
його сприймати.
8

Я Альфа й Омега, говорить Господь, Бог, Той, Хто є, і Хто був, і Хто
має прийти, Вседержитель!
Усвідомлення Бога всередині – Чистого Духа – є початком і кінцем
нашого існування після того, як ми засвоїли всі уроки (минулого,
теперішнього, майбутнього) і відкинули фізичний світ.
9

Я, Іван, ваш брат і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі, був на
острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа.
Посвячений починає розповідати про випробування посвяченням, яке
сталося в царстві вищого інтелекту, коли розум перебував у стані
внутрішньої інтроспекції. Серце посвяченого є партнером у
випробуванні з Розумом, який пов’язаний як брат (тобто нижчий розум і
вищий розум).
10

Я був у дусі Господнього дня, і почув за собою голос гучний, немов
сурми,

Посвячений був у контакті з небесними світами через глибоку
медитацію, і вібрації внутрішнього голосу піднімають його свідомість на
вищий рівень.
11

який говорив: Що бачиш, напиши те до книги, і пошли до сімох Церков:
до Ефесу, і до Смірни, і до Пергаму, і до Тіятирів, і до Сард, і до
Філядельфії, і до Лаодикії.
Вібрації вражають основну ноту Процесу Посвячення від його початку
до кінця, який є постійним розкриттям Таємничого Храму всередині
Людського Тіла, починаючи з найнижчого духовного центру (церкви) і
просуваючись до найвищого центру: (1) Ефес = крижова область, чакра
Муладхара; (2) Смірна=прокреативна область, чакра Адгіштхана; (3)
Pergamos = область живота, чакра Маніпурака; (4) Тіатира = серцева
область, чакра Анахата; (5) Сардіс = область горла, чакра Вішудді; (6)
Філадельфія = кавернозна область або гіпофіз, чакра Аджна; (7)
Лаодикея=шишкоподібна залоза або 3-є око, чакра Сахасрара.
12 І

я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. І,
оглянувшись, я побачив сім свічників золотих;
Посвячений намагається візуалізувати та усвідомити «внутрішній
голос». Спрямовуючи свідомість у напрямку задньої сторони свого тіла,
посвячений усвідомлює 7 духовних центрів у своєму спинному мозку.
13

а посеред семи свічників Подібного до Людського Сина, одягненого в
довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом.
І він усвідомлює появу Високого Посвяченого, який функціонує як
Божественна Людина посеред 7 духовних центрів, з тілом
всеохоплюючої аури та охопленим мудрістю.
14

А Його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг; а очі Його
немов полум'я огняне.
Божественна Людина має Розум невинності, і її думки чисті; контроль
над його емоційною природою дозволяє відкрити його очі та освітити
енергією душі.
15 А

ноги Його подібні до міді, розпалені, наче в печі; а голос Його немов
шум великої води.

Одухотворення його ніг дозволяє їм виконувати доручення милосердя;
і контрольована сила його голосу дозволяє йому говорити з силою та
авторитетом.
16

І сім зір Він держав у правиці Своїй, а з уст Його меч обосічний
виходив, а обличчя Його, немов сонце, що світить у силі своїй.
Божественна Людина керує своїми власними зірками або планетарними
впливами, і він говорить з якостями духовної справедливості та
неупередженого судження; крізь його особистість просвічується
харизматична сила.
[Примітка: складний образ Божественної Людини або Логосу як втіленої
Душі з її 7 планетарними духами або впливами можна побачити з
космологічної точки зору:
(1) Біле волосся Сатурна = Стародавні Днями, або Час Батька
(2) Палаючі очі Юпітера = Всевидючий Бог-Батько
(3) Двосічний меч Марса = Божественне правосуддя
(4) Сяючий лик Сонця = Світло Світу
(5) Пояс Венери = Божественна Любов
(6) Стопи Меркурія = Божественна думка
(7) Голос місяця = Море Породження]
17

І коли я побачив Його, то до ніг Йому впав, немов мертвий. І поклав
Він на мене правицю Свою та й промовив мені: Не лякайся! Я Перший і
Останній,
Входячи в стан усвідомлення божественної свідомості, посвячений
втрачає свідомість фізичного світу. Рука влади опускається на
посвяченого, і його заохочують пройти шлях відродження від початку до
кінця.
18 і

Живий. І був Я мертвий, а ось Я Живий на вічні віки. І маю ключі Я
від смерти й від аду.
Божественна Людина стає «мертвою» під час циклу фізичного втілення,
але вона «воскресає» до життя, коли інтуїція душі пробуджується за
допомогою вібрації ОМ (сила відновної енергії), яка приносить
свідомість безсмертя та контроль над фізичний і астральний світи.

19 Отже,

напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому!

Враження вищої свідомості передаються серцю і розуму як вічне
нагадування про призначення душі.
20

Таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці Моїй, і семи свічників
золотих: сім зір, то Анголи семи Церков, а сім свічників, що ти бачив, то
сім Церков.
Таємниця людського тіла визначається 7 правлячими планетами та
їхнім впливом, а також 7 центрами (чакрами) у хребті. 7 правлячих
планет є правлячими інтелектами (божествами) 7 центрів (церков), а 7
енергетичних чакр є 7 духовними центрами (церквами).

Об'явлення 2
2 До Ангола Церкви в Ефесі напиши: Оце каже Той, Хто тримає сім зір
у правиці Своїй, Хто ходить серед семи свічників золотих:
Божество центру в основі спинного мозку, крижової області, є домівкою
спинномозкового зміїного вогню (кундаліні або сушумна). Божественна
Людина, яка контролює 7 планетних впливів усередині тіла, подорожує
вгору та вниз по хребетному стовпу та через кожен із 7 центрів.
2Я

знаю діла твої, і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш
терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними
не є, і знайшов, що фальшиві вони.
Інструкція, яку отримує посвячений щодо цього центру, полягає в тому,
що потрібні праця і терпіння, щоб подолати злі тенденції, які виникають
через використання нижнього центру хибним шляхом.
3

І ти маєш терпіння, і працював для Ймення Мого, але не знемігся.

Досягнення вищого усвідомлення - це процес терплячого відродження
та народження свідомості душі, що втілюється.

4

Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов.

Процес регенерації тягне за собою збереження життєвої сили (статевої
енергії), втрата якої означає розсіювання сили в центрі.
5

Отож, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж
ні, то до тебе прийду незабаром, і зрушу твого свічника з його місця,
якщо не покаєшся.
Падіння життєвої сили від високої божественної любові до нижчої
людської любові можна повернути назад, дотримуючись принципу
збереження життєвої сили; інакше швидка втрата енергії через
неправильне використання світлової сили центру призведе до
виродження творчої функції.
6 Але

маєш оце, що ненавидиш учинки Николаїтів, яких і Я ненавиджу.

Якість центру все ще залишається незмінною, оскільки він відчуває
огиду до чуттєвості нижчої тваринної природи, і його можна
контролювати та подолати.
7 Хто

має вухо, хай чує, що Дух промовляє Церквам: переможцеві дам
їсти від дерева життя, яке в раю Божім.
Для підкорення центрів церебрально-спинномозкової системи ця
людина насолоджується плодами своєї праці та отримує здатність
брати участь у творчій енергії кундаліні, яка тече по всій нервовій
системі тіла та просвітлює Вищий Божественний Розум.
8

А до Ангола Церкви в Смірні напиши: Оце каже Перший й Останній, що
був мертвий й ожив:
Божественність репродуктивної області, яка є початком і кінцем
покоління, є центром, який дрімає при народженні і закінчується, коли
процес регенерації починається і оживає.

9

Я знаю діла твої, і біду, і убозтво, але ти багатий, і зневагу тих, що
говорять про себе, ніби юдеї вони, та ними не є, але вони зборище
сатани.
Функція породження проходить через багато випробувань і спокус і
збіднюється, якщо збагачена життєва сила витрачається на чуттєве
задоволення; однак, коли «обрізана» або збережена сексуальна енергія
вибирається для вищої мети, тоді внутрішній храм відбудовується за
допомогою регенерації.
10 Не

бійся того, що маєш страждати! Ось диявол вкидатиме декого з
вас до в'язниць, щоб вас випробувати. І будете мати біду десять день.
Будь вірний до смерти, і Я тобі дам вінця життя!
Я дам тобі вінець життя.
Шлях регенерації має багато випробувань і спокус, а сексуальна
функція ставить багатьох людей у в'язницю нижчої фізичної свідомості.
5 фізичних почуттів (з подвійною полярністю чоловічого і жіночого) є
шляхами, через які страждання завдається нижчій природі; однак
людина, яка зберігає свою життєву силу і перемагає нижчу тваринну
природу, зможе надіслати життєву силу до маківки.
11

Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє Церквам: переможець не
буде пошкоджений від другої смерти.
Людині, яка прислухається до вказівок посвяченому і перемагає енергії
центрів, їй буде дана здатність уникнути втрати свідомості при «смерті»
і уникнути чистилищних страждань, яким зазнає душа, якщо вона не
перемогла. нижча тваринна природа.
12

А до Ангола Церкви в Пергамі напиши: Оце каже Той, що має меча
обосічного:

Божественність пупка або черевної порожнини (центр сонячного
сплетення) вказує на те, що Божественна Людина здатна виконувати
гострий і точний суд і здійснювати справедливість мечем Істини.
13

Я знаю діла твої, і що де ти живеш, там престол сатани. І тримаєш ти
Ймення Моє, і ти не відкинувся від віри Моєї навіть за днів, коли в вас,
де живе сатана, був убитий Антипа, свідок Мій вірний.
Цей центр контролюється нижчою природою, тваринним «я» і силами,
які працюють, щоб утримувати фізичну людину. Вбиваючи вірну вищу
природу, нижча природа узурпує контроль над людиною з нижчого
тваринного центру.
14 Але

трохи Я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки
Валаама, що навчав був Балака покласти спотикання перед синами
Ізраїля, щоб їли ідольські жертви й розпусту чинили.
Тут є попередження божества щодо зловживання цим центром
чуттєвістю та низькими бажаннями, що спричиняє розбещення
послідовників чистих бажань, особливо навчаючи їх хибності
жертвувати життєвою силою через статеве злягання.
15 Так

маєш і ти таких, що тримаються науки Николаїтської так само.

Вчення про статеву розбещеність або фалічне чаклунство також
спричиняє розсіювання життєвої сили через тваринну природу.
16

Тож покайся! Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром, і воюватиму з
ними мечем Своїх уст.
Скасування використання життєвої сили необхідне, щоб уникнути осуду
принципу заряджання енергією.

17

Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє Церквам: переможцеві дам
їсти приховану манну, і дам йому білого каменя, а на камені написане
ймення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його.
Людина, яка прислухається до поклику вищої природи і долає або
опановує нижчу природу, отримає участь у божественній сутності
шишкоподібної залози (каменю), де нова свідомість дається
посвяченому.
18

І до Ангола Церкви в Тіятирах напиши: Оце каже Син Божий, що має
очі Свої, як полум'я огняне, а ноги Його подібні до міді:
Божественність серцевого центру дає вказівки про Божественну
Людину, Сонце, розум (очі) якого схожі на всевидючого Зевса, а його
швидкі ноги (думки) крилаті, як у Меркурія.
19 Я

знаю діла твої, і любов, і віру, і службу, і твою терпеливість, і останні
вчинки твої, що більші за перші.
З серцевого центру виходять добрі якості любові, служіння, віри,
терпіння та емоції (праці), які є як високими, так і низькими.
20 Але

маю на тебе, що жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти
попускаєш навчати та зводити рабів Моїх, чинити розпусту та їсти
ідольські жертви.
Слуги тіла були спокушені повією (Єзавель), яка проституює свої емоції
до здібностей медіума та змушує своїх послідовників здійснювати акти
еротичного психізму та брати участь у моральному розпаді.
21 І

Я дав був їй часу, щоб покаялася, та вона не схотіла покаятися в
розпусті своїй.
Вона відмовилася припинити свою сексуальну розбещеність
продовжувала розпусно потурати життєвій силі та зловживати нею.

і

22

Ось Я кину її на ложе, а тих, що чинять із нею розпусту, у велику біду,
коли тільки в учинках своїх не покаються,
Вона вкинута в нижчу емоційну свідомість серцевого центру, і ті, хто
віддається розпусному життю з нею, будуть дуже страждати у своєму
емоційному тілі, якщо не повернуть потік життєвої сили назад і не
звернуться до прагнення до вищої природи.
23

а діти її поб'ю смертю. І пізнають усі Церкви, що Я Той, Хто нирки й
серця вивіряє, і Я кожному з вас дам за вчинками вашими.
Наслідком чуттєвого життя є смерть для вищого розвитку. Усі центри
тіла пов’язані з емоціями та бажаннями серця, тому кожна людина
отримує те, чого вона справді бажає, на краще чи на зло.
24 А

вам, та іншим, що в Тіятирах, що не мають науки цієї, і як кажуть не
розуміють так званих глибин сатани, кажу: не накладу на вас іншого
тягару,
Однак ті, хто йшов не за привабливою пропагандою статевої
розбещеності, і хто не впав у глибини нижчої звірячої природи, вони все
одно зможуть подолати і контролювати нижчу природу.
25 тільки

те, що ви маєте, тримайте, аж поки прийду.

Ті, хто може контролювати емоційний серцевий центр, повинні
продовжувати це робити, щоб отримати вищі центри.
26

А переможцеві, і тому, хто аж до кінця додержує Мої вчинки, Я дам
йому владу над поганами,
Той, хто керує серцевим центром для блага вищої природи, отримає
владу над кожною іншою частиною свого єства (народами).

27

і буде пасти їх залізним жезлом; вони, немов глиняний посуд,
покрушаться, як і Я одержав владу від Свого Отця,
Господар внутрішнього світу є господарем зовнішнього світу. Кожна
частина тіла підкорятиметься і виконуватиме накази правлячої душі.
28

і дам Я йому зорю досвітню.

І він побачить світанок нового дня, і він матиме планетарного
провідника, до якого звернеться за «освітленням».
29 Хто

має вухо, хай чує, що Дух промовляє Церквам!

Нехай він буде налаштований на вчення Вищого Я до центру тіла.
Об'явлення 3
3 А до Ангола Церкви в Сардах напиши: Оце каже Той, Хто має сім
Божих духів і сім зір: Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти
мертвий.
Божественність горлового (глоткового) центру вказує, що якщо вогні
(зірки) 7 центрів не запалюються і не продовжують горіти, духовне
світло гасне (мертве). Цей центр виявляє голос совісті, якщо він не
приглушений егоцентричними почуттями.
2 Будь

чуйний та решту зміцняй, що мають померти. Бо Я не знайшов
твоїх діл закінченими перед Богом Моїм.
Стежачи за тим, що ми говоримо, і контролюючи використання нашого
язика, який може принести руйнування своїми потужними вібраціями,
ми можемо вдосконалюватися, використовуючи добрі та позитивні
слова, щоб прагнути до досконалості.
3 Отож,

пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти не
чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години
на тебе прийду.

Внутрішню людину заохочують розвивати сильний, мелодійний голос,
тому що добрі вібрації позитивних слів відіграють важливу роль у
гармонійному житті. Неправильне вживання слів призведе до крадіжки,
втрати та крадіжки енергії в людини, яка намагається бути в гармонії з
вищим життям.
4

Та ти маєш і в Сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і
в білій зо Мною ходитимуть, бо гідні вони.
Ті, хто долає хтиві умови (словом і ділом), будуть одягнені в чисту душутіло посвяченого, тому що вони опанували і контролювали горловий
центр і правильне вживання слів.
5 Переможець

зодягнеться в білу одежу, а ймення його Я не змию із
книги життя, і ймення його визнаю перед Отцем Своїм і перед Його
Анголами.
Людина, яка перемагає (майстер себе), буде одягнена в чисті думки та
слова і буде визнана керівними божествами та Вищим Божественним
Розумом.
6 Хто

має вухо, хай чує, що Дух промовляє Церквам!

Нехай внутрішня людина налаштується на вчення та інструкції, дані
центрам тіла.
7І

до Ангола Церкви в Філядельфії напиши: Оце каже Святий,
Правдивий, що має ключа Давидового, що Він відчиняє, і ніхто не
зачинить, що Він зачиняє, і ніхто не відчинить.
Божественність центру в кавернозній області мозку, яка містить гіпофіз,
дає наступну інструкцію: Духовний центр в голові відкривається
Життєвою Силою лише для тих, хто жив чистим життям (що є ключем
до регенерації) ; ті, хто не жив чистим життям, не можуть відкрити цей
майстер-центр.
8Я

знаю діла твої. Ось Я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити
не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово Моє ти зберіг, і від
Ймення Мого не відкинувся.
Будучи вірним Божественній Людині, душа-посвячена стоїть на порозі
відродження завдяки силі своєї внутрішньої життєвої сили та вібраціям

енергії, яка піднімається вгору по хребту, щоб відкрити двері до Вищого
Розуму.
9 Ось

Я зроблю, що декого з зборища сатани, із тих, що себе називають
юдеями, та ними не є, але кажуть неправду, ось Я зроблю, що вони
прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми, і пізнають, що Я полюбив
тебе.
Але ті, хто не є «обрізаними» духовно (не євреї), вони відкинуті назад
до нижчої тваринної природи (Сатани). Нижчі повинні зрозуміти і
пошкодувати про втрату вищої природи.
10 А

що ти зберіг слово терпіння Мого, то й Я тебе збережу від години
випробовування, що має прийти на ввесь всесвіт, щоб випробувати
мешканців землі.
Терпляча наполегливість і оволодіння нижчою природою означає, що
вище Я не може піддатися спокусі опустити свою свідомість назад до
земної плотської природи.
11 Я

прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не
забрав.
Ключ піднесеної Життєвої Сили може в будь-який момент відкрити
усвідомлення вищої свідомості, і «коронний» момент слід охороняти
уважно.
12

Переможця зроблю Я стовпом у храмі Бога Мого, і він вже не вийде
назовні, і на нім напишу Ім'я Бога Мого й ім'я міста Бога Мого, Єрусалиму
Нового, що з неба сходить від Бога Мого, та нове Ім'я Своє.
Майстру, який перемагає, більше не буде потреби перевтілюватися.
Піднята духовна свідомість (місто) матиме нове уявлення про природу
Бога та всесвіту.
13

Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє Церквам!

Нехай внутрішній слух буде налаштований на вчення духовних центрів.
14

І до Ангола Церкви в Лаодикії напиши: Оце каже Амінь, Свідок вірний
і правдивий, початок Божого творива:

Божественність центру в голові, розташованого в шишкоподібній залозі,
також відомого як 3-є око (або Єдине око). Слово (OM), вібрація, яка
починає творіння, у верхній частині голови (чакра корони), є вершиною
божественної свідомості.
15

Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний
чи гарячий ти був!
У більшості людей центр наразі дрімає й не прокидається, і в цьому
стані він не приносить душі користі.
16

А що ти літеплий, і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з Своїх
уст...
Через невідчутний стан шишкоподібної залози духовна свідомість не
може бути піднята, і тому вона повинна опуститися до нижчих центрів
тіла.
17 Бо

ти кажеш: Я багатий, і збагатів, і не потребую нічого. А не знаєш,
що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий!
Матеріаліст сліпий щодо можливостей духовного розкриття й вірить, що
кінцевим результатом земного існування є володіння матеріальними
благами; тоді як насправді матеріаліст є нічим без душевних якостей,
які приносять просвітлення та блаженство.
18 Раджу

тобі купити в Мене золота, в огні перечищеного, щоб
збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не
видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити.
Посвяченому (або кандидату у двері посвячення) рекомендується
застосувати духовну силу і купити духовну мудрість (золото) і одягнути
чисте тіло, щоб побачити вищу свідомість.
19

Кого Я люблю, тому докоряю й караю того. Будь же ревний і покайся!

Навчання приходить до тих, хто є гідним, щирим і чистим і виявляє
розкаяне серце.
20

Ось Я стою під дверима та стукаю: коли хто почує Мій голос і двері
відчинить, Я до нього ввійду, і буду вечеряти з ним, а він зо Мною.

Свідомість Христа чекає, поки центр розуму відкриється або
пробудиться, тоді внутрішня людина прийме участь у духовному бенкеті
з Майстром-вчителем Вищого Розуму.
21

Переможцеві сісти Я дам на Моєму престолі зо Мною, як і Я переміг
був, і з Отцем Своїм сів на престолі Його.
Божественний Учитель показав приклад того, як внутрішній храм
перебудовується та відроджується, а також того, як Переможець душ
може правити своїм власним царством.
22

Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє Церквам!

Нехай внутрішнє вухо прислухається до вчення внутрішнього духу в
центрах тіла.

Об'явлення 4
4 По цьому я поглянув, і ось двері на небі відчинені, і перший голос, що
я чув його, як сурму, що зо мною говорив, сказав: Іди сюди, і Я тобі
покажу, що статися має по цьому!
Після пробудження (відкриття) всіх 7 центрів відкривається прохід
(двері) до небесних світів. Перший Логос (Слово або перша вібрація, яка
збуджує космічну свідомість у каузальному тілі посвяченого) сповіщає
про розкриття Абсолютної Реальності.
2

І зараз у дусі я був. І ось престол стояв на небі, а на престолі Сидячий.

Посвячений входить у трансовий «стан розуму» (контемплятивний), і
Вічний на престолі відкривається вищій свідомості.
3

А Сидячий подібний був з вигляду до каменя яспіса й сардиса, а
веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду.
Символічний опис ефекту побудови чи створення «Філософського
каменю» – два камені (гіпофіза та шишкоподібної залози, жіночий і
чоловічий) змішуються разом, утворюючи тріаду (або трійцю) 3
основних кольорів Вічного (яшма, сардина). , смарагд), що відбувається,

коли 3 фази Божества інтернализовані і 7 променів веселки оточують
сонячне тіло посвяченого.
4А

навколо престолу двадцять чотири престоли, а на престолах я бачив
двадцятьох чотирьох старців, що сиділи, у шати білі одягнені, а на
головах своїх мали вінці золоті.
24 старійшини символізують 24 години доби, поділ часу, який служить
позачасовому центру, навколо якого вони обертаються; також 12
одухотворених атрибутів (12 позитивних і 12 негативних), які виконують
волю Душі в чистоті та усвідомленні Божественної природи Душі.
5А

від престолу виходили блискавки, і голоси, і громи. А перед
престолом горіли сім свічників огняних, а вони сім духів Божих.
Діяльність Вічного на престолі відбувається завдяки електромагнітним
коливанням, а 7 пробуджених і заряджених світлом центрів
супроводжуються 7 планетарними божествами.
6І

перед престолом як море скляне, до кришталю подібне. А серед
престолу й навколо престолу четверо тварин, повні очей спереду й
ззаду.
У кристалічній області осередку влади, де свідомість мікрокосму у
Вищому Розумі відображає макрокосмос у Космосі, Нерухомий Хрест
Небес із його 4 всевидючими Істотами обертається, як Космічне Колесо.
7

І перша тварина подібна до лева, а друга тварина подібна до теляти,
а третя тварина мала лице, як людина, а четверта тварина подібна до
орла, що летить.
Перше плече цього колеса — це знак Лев, який символізує літо (БібліяМарк); друге плече цього колеса - знак Телець, Бик, що представляє
весну (Біблія-Лука); третє плече цього колеса — знак Водолій,
водоносець, що представляє зиму (Біблія-Матвія); і четверте плече
цього колеса - це знак Скорпіон, скорпіон або орел, який представляє
осінь (Біблія Івана).
8

І ті чотири тварині, кожна з них мала навколо по шість крил, а всередині
повна очей. І спокою не мають вони день і ніч, промовляючи: Свят, свят,
свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був, і що є, і що має прийти!

Кожна з 4 гілок нерухомого хреста на небесах є семерицею, що
випромінюється від фокусної точки в шість напрямків простору;
чотирискладовий архетип небес є вічним знаком на небесах Вічного
ЄДИНОГО.
9

І коли ті тварини складають славу, і честь, і подяку Тому, Хто сидить
на престолі й живе віки вічні,
Чотири великі Істоти також є чотирма планами існування (як
суб’єктивними, так і об’єктивними), всередині яких живе і рухається весь
Всесвіт і існує протягом усіх пір року та циклів (Колесо Зодіаку).
10 тоді

падають двадцять чотири старці перед Тим, Хто сидить на
престолі, і вклоняються Тому, Хто живе віки вічні, і складають вінці свої
перед престолом та кажуть:
Силами, які керують різними часовими періодами колеса, що
обертається, є 24 Стародавні (поділ часу на години доби), які керують
послідовно одна за одною.
11 Достойний

Ти, Господи й Боже наш, прийняти славу, і честь, і силу, бо
все Ти створив, і з волі Твоєї існує та створене все!
Вічне ЄДИНЕ є Життям Всесвіту, тому що з ЄДИНОГО виник всесвіт, і
це Воля ЄДИНОГО підтримує його існування.
Об'явлення 5
5 І я бачив в правиці Того, Хто сидить на престолі, книгу, написану
всередині й назовні, і запечатану сімома печатками.
«Книга» — це цілісне тіло людини, яке містить 7 спинномозкових
центрів, які посилають свої сили всередині тіла вздовж спинного мозку
(задньої сторони).
2

І бачив я потужного Ангола, який гучним голосом кликав: Хто гідний
розгорнути книгу, і зламати печатки її?

Посвячений, що сидить на троні своєї внутрішньої свідомості, не може
відкрити таємничі таємниці центрів через фізичні відчуття або за
допомогою фізичного тіла.
3

І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані
навіть зазирнути в неї.
Людина за своїми розумовими, фізичними чи психічними можливостями
не в змозі проникнути крізь таємниці свого внутрішнього всесвіту.
4

І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути й
прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї.
Сумна правда полягає в тому, що людина на сучасному етапі розвитку
не здатна зрозуміти таємниці власної «книги» (людського тіла).
5

А один із старців промовив до мене: Не плач! Ось Лев, що з племени
Юдиного, корень Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу, і
зламати сім печаток її.
Проте один із Стародавніх проголошує, що знак Лева (Юда), сонячна
сила Сонячного Тіла та Корінь Дерева Життя, з корінням у небі та
гілками на землі, здатні виявлення та освітлення вмісту центрів
внутрішнього тіла.
6

І я глянув, і ось серед престолу й чотирьох тварин і серед старців стоїть
Агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів,
посланих на всю землю.
Внутрішнє усвідомлення посвяченого усвідомлює центральну
драматичну фігуру в центрі колеса, що обертається – Ягня в знаку Овна,
екзальтованому першому знаку Зодіаку, з 7 силами планетарних духів,
що впливають на 7 освітлюючих сил Вищого розуму.
7

І Він підійшов, і взяв книгу з правиці Того, Хто сидить на престолі.

Цей вищий принцип людини здатний підняти свідомість до розкриття
таємниць внутрішніх світів тіла.
8

А коли Він узяв книгу, то чотири тварині й двадцять чотири старці
попадали перед Агнцем, а кожен мав гусла й золоті чаші, повні пахощів,
а вони молитви святих.

Коли людина береться за Велике Завдання відкрити свою внутрішню
книгу (духовні центри), усі духовні атрибути зміщуються до Вищого
Розуму, і кожен атрибут з’єднується з нервовим сплетенням (чакрою)
з’єднувальними нервами, які вібрують співами одухотвореного якості
Божественної Людини.
9

І нову пісню співають вони, промовляючи: Ти достойний узяти цю книгу,
і розкрити печатки її, бо Ти був заколений, і кров'ю Своєю Ти викупив
людей Богові з усякого племени, і язика, і народу, і люду.
Запускається нова вібрація, і кожна частина тіла налаштовується на
Велику Роботу, поставлену перед посвяченим: відкрити всі духовні
центри для вищої свідомості та сформувати всі внутрішні якості у
благородне царство.
10 І

Ти їх зробив для нашого Бога царями, і священиками, і вони на землі
царюватимуть!
Вищий розум після вдосконалення стає володарем свого власного тіла
(землі).
11 І

я бачив, і чув голос багатьох Анголів навколо престолу, і тварин, і
старців, і число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч і тисячі тисяч.
Усі незліченні внутрішні сили та творча енергія всередині людини
активізуються для виконання Великого Завдання.
12

І казали вони гучним голосом: Достойний Агнець, що заколений,
прийняти силу, і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і
благословення!
Підняття свідомості до Вищого Розуму приносить винагороду за 7
чеснот: влада (над собою), багатство (усвідомлення), мудрість (знати),
сила (до дії), честь (у справах), слава (сонячного тіла). ), і
благословення (сяйво).
13 І

кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і
все, що в них, чув я, говорило: Тому, Хто сидить на престолі, і Агнцеві
благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки!

Усі соматичні відділи людського тіла – фізичний (земля), ментальний
(небо), фантазмовий (під землею) і психічний (море) – усі 4 світи Форми
поділяються на самосвідомість посвяченого.
14

А чотири тварині казали: Амінь! І двадцять чотири старці попадали та
поклонились Тому, Хто живе повік віку!
І Слово (вібрація Творчого ОМ) Вищого Розуму та всі атрибути
об’єднуються, щоб здійснити вічний план.
Об'явлення 6
6 І я бачив, що Агнець розкрив одну з семи печаток, і почув я одну з
чотирьох тих тварин, яка говорила, як голосом грому: Підійди!
Коли Вищий Розум (Ягня) починає процес ініціації в одному з нижчих
центрів (2-а чакра), Телець, ричучий бик, сповіщає про процес тілу.
2І

я глянув, і ось кінь білий, а той, хто на ньому сидів, мав лука. І вінця
йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти.
Вершник на чистому (білому) коні - Стрілець; він починає процес
інволюції (сходження на землю), щоб підкорити матеріальний світ
(через центр розмноження).
3І

коли другу печатку розкрив, я другу тварину почув, що казала:
Підійди!
Друга чакра, яку потрібно відкрити, — це сонячне сплетіння (черевний
соматичний відділ), а правитель цього відділу тіла — Бажання,
символом якого є дракон.
4

І вийшов кінь другий, червоний. А тому, хто на ньому сидів, було дано
взяти мир із землі та щоб убивали один одного. І меч великий був даний
йому.
Вершник на червоному (Марсовому) коні — Скорпіон, який керує тілом
Бажання, забирає мир і веде війну з тілом.

5І

коли третю печатку розкрив, я третю тварину почув, що казала:
Підійди! І я глянув, і ось кінь вороний. А той, хто на ньому сидів, мав вагу
в своїй руці.
3-я чакра, яку потрібно відкрити, — це серцевий центр (серцевий
соматичний відділ) з нижчим розумом, яким керує матеріальна
дискурсивна природа (звір), і символізується Терезами, Рівновагою.
6І

я ніби голос почув посеред чотирьох тих тварин, що казав: Ківш
пшениці за динарія, і три ковші ячменю за динарія, а оливи й вина не
марнуй!
Історія балансів — це історія розрізнення та закону причини та наслідку,
де за фізичну поблажливість потрібно платити фізичною втратою; є
застереження не витрачати есенцію життя (олію та вино), що означає
збереження життєвої сили.
7А

коли Він четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що
казала: Підійди!
4-та печатка - це горловий центр (глотковий), який відноситься до
симпатичної нервової системи, а також є частиною вищого соматичного
відділу - голови, де править Агнець.
8

І я глянув, і ось кінь чалий. А той, хто на ньому сидів, на ім'я йому
Смерть, за ним же слідом ішов Ад. І дана їм влада була на четвертій
частині землі забивати мечем, і голодом, і мором, і земними звірми.
Вершник на блідому коні є знаком Діви, правителя життя та смерті в
утробі матері, а загробне життя слідує за цим циклом життя.
Самокатування приходять до тих, хто продовжує жити в нижньому 4-му
відділі тіла, життя тваринної природи в сакральній області.
9

І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі побитих
за Боже Слово, і за свідчення, яке вони мали.
5-та печатка, Гіпофіз (центр Аджна), розкриває духовні якості, які
дрімають (вбиті) через домінування фізичних почуттів.
10

І кликнули вони гучним голосом, кажучи: Аж доки, Владико святий та
правдивий, не будеш судити, і не мститимеш тим, хто живе на землі, за
кров нашу?

Духовні якості вимагають помсти злому володарю тіла і бажання
подолати (помститися) нижчі контролюючі здібності.
11 І

кожному з них дано білу одежу, і сказано їм іще трохи спочити, аж
поки доповнять число їхні співслуги, і брати їхні, що будуть побиті, як і
вони.
Коли здібності та якості очищаються й освячуються для вищої мети,
терпляче очікування розвитку сил дає час для подолання нижчих
якостей.
12

І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталось велике
трясіння землі, і сонце зчорніло, як міх волосяний, і ввесь місяць
зробився, як кров...
Коли відкривається 6-й центр (в основі хребта), центри чуття починають
тремтіти від коливань регенеративної сили від голови (сонця) до основи
(місяця).
13 І

на землю попадали зорі небесні, як фіґове дерево ронить свої
недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер...
Планетарні духи починають діяти від голови до основи хребта (землі), а
регенеруюча сила (рис) починає прокладати свій шлях обертальним
рухом у нижній чакрі.
14 І

небо сховалось, згорнувшись, немов той сувій пергамену, і кожна
гора, і кожен острів порушилися з своїх місць...
Спіральний рух (сувій) більш тонких ефірних атомів змушує духовне тіло
(небо) залишати тіло і функціонувати на вищих планах, таким чином
контролюючи як психічне, так і фізичне.
15 І

земні царі, і вельможі та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб та
кожен вільний, поховались у печери та в скелі гірські,
Усі нижчі правлячі якості тіла, які були колишніми правителями, тепер
втрачають панування, бо день їх влади минув, і вони відступають від
панування.
16

та й кажуть до гір та до скель: Поспадайте на нас, і позакривайте ви
нас від лиця Того, Хто сидить на престолі, і від гніву Агнця!...

Правителі просять тіло позбавити їх від повного забуття або знищення
пануванням Вищого Розуму.
17 Бо

прийшов це великий день гніву Його, і хто встояти може?

Енергійний принцип Душі прибув, і його робота буде виконана.
Об'явлення 7
7 А по цьому я бачив чотирьох Анголів, що стояли на чотирьох кутах
землі та тримали чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю, ані на
море, ані на жодне дерево.
Після попередніх інструкцій чотири тіла правлячих планетарних духів
починають контролювати прана-дихання (вітри) фізичного тіла, тіла
бажання та життєвого тіла.
2І

бачив я іншого Ангола, що від схід сонця виходив, і мав печатку Бога
Живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох Анголів, що їм дано
пошкодити землі та морю,
Висхідна життєва сила (схід), яка має силу регенерувати тіло, дає
вказівки правлячим духам фізичного тіла (землі) і тіла бажання (моря).
3

говорячи: Не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки ми
покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах!
Говорячи їм, що тілесні носії (фізичні, бажання, життєві) не можуть
постраждати від вивільнення енергії, доки генеруюча сила не встигне
піднятися з нижчого розуму до вищого розуму.
4

І почув я число попечатаних: сто сорок чотири тисячі попечатаних від
усіх племен Ізраїлевих синів:
144 000 представляють все людство (1+4+4=9, кількість людства); все
людство пройде процес регенерації. Будуть відновлені всі вищі
факультети. У процесі будуть задіяні всі знаки Зодіаку (племена
Ізраїлю).
5

з племени Юдиного дванадцять тисяч попечатаних, з племени
Рувимового дванадцять тисяч, з племени Ґадового дванадцять тисяч,

Розділи 3 (тріада) представляють вищі здібності розуму; кожен атрибут
з його 12 впливами (силами), що діють через 12 центрів тіла
електромагнітної аури. Кожен атрибут і сила збільшуються до тисячного
ступеня (нескінченно). Керує процесією Лев Юди (знак Лев), потім
Рувим (Водолій) і Гад (Овен).
6

з племени Асирового дванадцять тисяч, з племени Нефталимового
дванадцять тисяч, з племени Манасіїного дванадцять тисяч,
Далі в процесії йде тріада Ашер (Терези), Нефталім (Козеріг) і Манасія
(Скорпіон).
7з

племени Симеонового дванадцять тисяч, з племени Левіїного
дванадцять тисяч, з племени Іссахарового дванадцять тисяч,
Наступна група з 3 - Симеон (Близнюки), Левій (Діва) та Іссахар
(Телець).
8з

племени Завулонового дванадцять тисяч, з племени Йосипового
дванадцять тисяч, з племени Веніяминового дванадцять тисяч
попечатаних.
Остання тріада в процесії: Завулон (Риби), Йосип (Стрілець) і Веніамін
(Рак).
9

Потому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може
ніхто, з усякого люду, і племен, і народів, і язиків, стояв перед престолом
і перед Агнцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове
віття.
Після того, як усі вищі здібності одухотворені (запечатані), вони (всі
елементи тіла) долають силу нижчої природи і одягають чисті духовні
тіла та несуть знаки миру (долоні).
10

І взивали вони гучним голосом, кажучи: Спасіння нашому Богові, що
сидить на престолі, і Агнцеві!
Піднесений стан буття демонструє прихід (порятунок) на дуже високий
рівень розвитку.
11

А всі Анголи стояли навколо престолу та старців і чотирьох тих
тварин. І вони на обличчя попадали перед престолом, і вклонилися
Богові,

Планетарні правлячі духи разом з усіма одухотвореними атрибутами 4
соматичних відділів тіла досягають Божественного усвідомлення.
12 кажучи:

Амінь! Благословення, і слава, і мудрість, і хвала, і честь, і
сила, і міць нашому Богу на вічні віки! Амінь!
Вібрації творчого Слова (Аум, Амінь) виробляють 7 чеснот (і
планетарних атрибутів), які виділяються в новому духовному тілі.
13 І

відповів один із старців, і до мене сказав: Оці, що зодягнені в білу
одежу, хто вони й звідкіля поприходили?
Самоусвідомлення включає усвідомлення того, як була досягнута
чистота внутрішнього тіла.
14 І

сказав я йому: Мій пане, ти знаєш! Він же мені відказав: Це ті, що
прийшли від великого горя, і випрали одіж свою, та вибілили її в крові
Агнця...
Посвяченими є ті, хто пройшов випробування реінкарнацією та
трансмутував свої тілесні елементи за допомогою життєвої сили.
15 Тому

то вони перед Божим престолом, і в храмі Його день і ніч Йому
служать. А Той, Хто сидить на престолі, розтягне намета над ними.
Область голови стає внутрішнім храмом божественної Душі, Богавсередині, який живе всередині та керує посвяченими.
16 Вони

голоду й спраги терпіти не будуть уже, і не буде палити їх сонце,
ані спека яка.
Фізичні якості відпадуть, як і фізичні потреби; навіть сонячне тепло
стане непотрібним.
17

Бо Агнець, що серед престолу, буде їх пасти, і водитиме їх до джерел
вод життя. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре!
Бо Вічне Я на престолі забезпечить живлення, і дасть енергію, і зітре всі
печалі.
[Тут закінчується видіння 1-го неба, світу бажань.]

Об'явлення 8
8 І коли сьому печатку розкрив, німа тиша настала на небі десь на
півгодини.
Шишкоподібна залоза, або третє око, нарешті відкривається. Вхід у 2-е
Небо, Конкретної Думки, несе з собою Містичну Тишу. Тиша в глибокій
медитації протягом періоду від півгодини до години є необхідною
умовою для підняття життєвої сили в цю внутрішню область.
2

І я бачив сімох Анголів, що стояли перед Богом. І дано було їм сім
сурем.
7 планетарних духів (впливів) вібрують у 7 духовних центрах людини,
створюючи просвітлений стан розуму.
3

І прийшов другий Ангол, та й став перед жертівником із золотою
кадильницею. І було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх
святих додав на золотого жертівника, що перед престолом.
Бажання та думки піднімаються та одухотворюють внутрішні здібності
та наповнюють голову (золоту кадильницю) мудрістю, яка випромінює
золоту ауру.
4І

знявся дим кадильний з молитвами святих від руки Ангола перед
Бога.
Ментальні думки створюють основу для регенерації області конкретної
думки, оскільки пробуджуються психічні відчуття нюху (ладан) і слуху
(молитви).
5

А Ангол кадильницю взяв, і наповнив її огнем із жертівника, та й кинув
на землю. І зчинилися громи, і гуркотнява, і блискавиці та трясіння
землі...
Вогонь Кундаліні в мозку спускається до базової чакри, щоб проникнути
у фізичні атоми тіла; різні прояви виникають одночасно в органах чуття.
6І

сім Анголів, що мали сім сурем, приготувалися, щоб сурмити.

7 планетарних духів готові вібрувати та відкрити 7 центрів, при цьому
яскравий звук проникає в ауру (електромагнітне поле) тіла.

7І

засурмив перший Ангол, і вчинилися град та огонь, перемішані з
кров'ю, і впали на землю. І спалилась третина землі, і згоріла третина
дерев, і всіляка зелена трава погоріла...
Перший керуючий інтелект встановлює вібрацію позитивної (вогоньсонячна) і негативної (град-місячна) фаз енергії, пронизуючи тіло
(землю), коли воно приймає фізичну форму, і спричиняє часткову
(третю) втрату оживляючої енергії щоб активувати фізичні атоми.
8

І засурмив другий Ангол, і немов би велика гора, розпалена огнем,
була вкинена в море. І третина моря зробилася кров'ю,
При вібрації 2-го керуючого інтелекту творча сила починає
функціонувати через тіло бажання (море), а інша третина творчої енергії
витрачається на Життєву силу.
9і

померла третина морського створіння, що мають життя, і загинула
третина кораблів...
Коли люди (створи) переходять у покоління через тіло бажання, носії
життєвої енергії (кораблі) витрачаються через покоління (тобто життєва
сила «вмирає»).
10

І засурмив третій Ангол, і велика зоря спала з неба, палаючи, як
смолоскип. І спала вона на третину річок та на водні джерела.
Як вібрація 3-го керуючого інтелекту, Зірка Венера стає життєвою
силою, взятою з вищих планів у голові (неба) і спускається (або падає)
у третю нижню частину людини, нижчий розум (серцева чакра).
11

А ймення зорі тій Полин. І стала третина води, як полин, і багато з
людей повмирали з води, бо згіркла вона...
Зірка Венера як Ерос (Божественна Любов) стає гіркою рідиною, коли
життєві есенції тіла неправильно використовуються (вмирають), що
спричиняє біль (тобто «гірку пігулку для ковтання»).
12

І засурмив Ангол четвертий, і вдарено третину сонця, і третину місяця,
і третину зір, щоб затьмилася їхня третина, щоб третина дня не світила,
так само ж і ніч...

Коли 4-й керуючий інтелект вібрує, розумова діяльність на об’єктивному
та суб’єктивному планах призупиняється, що означає втрату здатності
розуміти духовні речі через втрату Життєвої Сили.
13

І бачив, і чув я одного орла, що летів серед неба і кликав гучним
голосом: Горе, горе, горе тим, хто живе на землі, від голосів сурмових
позосталих трьох Анголів, що мають сурмити!...
Інтелект у розумі нагадує посвяченому про 3 сили, які ще мають
проявитися в тілі та які пов’язані з 3 вищими функціями тіла: подвійна
нервова система (симпатична та парасимпатична) та аура
(електромагнітне поле оточуючи фізичне тіло та взаємодіючи з ним).

Об'явлення 9
9 І засурмив п'ятий Ангол, і я бачив зорю, що спала із неба додолу. І їй
даний був ключ від криниці безодньої.
5-й керуючий інтелект розкриває впалу «зірку», що спускається з висоти
(неба) як Венера і спускається в глибину (землю) як Люцифер, який
керує Безоднею нижньої області (сакральне сплетіння).
2

І вона відімкнула криницю безодню, і дим повалив із криниці, мов дим
із великої печі. І затьмилося сонце й повітря від криничного диму...
Крижове сплетіння виявляє
розум, забруднений тілесними
пристрастями, а нижчий розум не може міркувати через нечисті думки.
3

А з диму на землю вийшла сарана, і дано їй міць, як мають міць
скорпіони земні.
Через зіпсовану природу різні хвороби мучать тіло, а пекуча статева
сила контролює тіло.
4

І наказано їй, щоб вона не шкодила земній траві, ані жадному зіллю,
ані жадному дереву, але тільки тим людям, які на чолах не мають
печатки Божої.
Однак злі думки, які мучать тіло, не можуть торкнутися добра, яке
переважає, ані позитивного росту (зелений), ані зашкодити вищому
розуму, присвяченому Добру.

5І

було дано їй, щоб їх не вбивати, але мучити п'ять місяців; а мука від
неї, як мука від скорпіона, коли вкусить людину.
Навіть якщо низькі думки не можуть знищити людей, вони мають силу
мучити і спокушати нижчу природу через п'ять почуттів.
6

І в ті дні люди смерти шукатимуть, та не знайдуть її! Померти вони
захотять, та втече від них смерть!...
Нижчий розум намагатиметься вбити нечисті бажання та
намагатиметься усунути плотську природу, але чуттєву природу
неможливо вбити – лише трансмутувати.
7А

вигляд сарани був подібний до коней, на війну приготованих; а на
головах у неї немов би вінки, подібні на золото, а обличчя її немов
людські обличчя.
Злі думки - це нижчі генеруючі сили в тілі, які використовують силу
розуму для формування образів в уяві, які борються проти вищого духу
людини.
8І

мала волосся як волосся жіноче, а її зуби були немов лев'ячі.

Генеруюча сила в сакральному відділі є жіночим полюсом тіла, і його
розривають на шматки неправильне використання.
9

І мала вона панцери, немов панцери залізні; а шум її крил немов шум
колесниць, коли коней багато біжить на війну.
Сила пристрасті в сакральній області і руйнівний характер породжуючих
сил є зображенням її влади над природою людини.
10

І мала хвости, подібні до скорпіонових, та жала, а в неї в хвостах її
влада п'ять місяців шкодити людям.
Плотська природа вражає передсмертним жалом в нижній частині
(куприкова); п'ять почуттів - це канали, через які сексуальна енергія
перемагає людину.
[Примітка: інша версія намагається співвіднести частини сарани з 7
центрами в тілі: (1) форма коней=гіпофіз; (2) корона на
голові=шишкоподібна залоза; (3) обличчя чоловіків = центр горла; (4)

нагрудник = серцева область; (5) крила = епігастральна область; (6)
хвіст = крижовий відділ; (7) жало=простатичний.]
11 І

мала вона над собою царя, ангола безодні; йому по-єврейському ім'я
Аваддон, а по-грецькому звався він Аполліон!
Правитель нижчої генеративної сили відомий як Руйнівник, оскільки він
руйнує нижчий розум, забираючи життєву енергію.
12 Одне

горе минуло! Ось за ним ще два горя надходять!

Споживання сутності життя в плотському зародженні призводить до
виснаження енергії, і все ж гірше ще попереду.
13 І

засурмив шостий Ангол, і я почув один голос із чотирьох рогів
золотого жертівника, який перед Богом,
Шостий керуючий інтелект вібрує, і Вищий Розум з його 4 силами вищого
інтелекту та розрізнення виявляє свою присутність.
14 що

казав шостому Анголові, який мав сурму: Розв'яжи чотирьох
Анголів, що пов'язані при великій річці Ефраті.
Вищий Розум наказує 6-му Божеству звільнити 4 божества
спинномозкової осі (річки), яка є Життєвою Силою, що проявляється
через 4 плани існування (фізичний, астральний, ментальний,
причинний) і через 4 пори року та 4 поділки часу.
15 І

були порозв'язувані чотири Анголи, приготовані на годину, і на день,
і на місяць, і на рік, щоб убили третину людей.
Чотири поділки часу (година, день, місяць, рік) управляються 4
сонячними регентами, і третина людства знаходиться під їхнім
контролем.
16 А

число кінного війська двадцять тисяч раз по десять тисяч; і я чув
їхнє число.
Величезні армії вершників представляють безмежну силу Нуса
(інтелектуального «сонця» Вищого розуму). Два -- означає подвійну
природу позитивного і негативного або чоловічого і жіночого начала.

17 І

так бачив я коней в видінні, а на них верхівців, що панцери мали
огняні, і гіяцинтові, і сірчані. А голови в коней немов голови лев'ячі, а з
їхнього рота виходив огонь, і дим, і сірка.
Левоголові (сонячні) коні представляють інтелектуальні сили та думки,
які мають здатність висловлювати вогняні слова та створювати
плутанину.
18 І

побита була третина людей від цих трьох поразок, від огню, і від
диму, і від сірки, що виходили з їхніх ротів.
А армії Вищого Розуму здатні знищити злі, брехливі та забобонні думки
та схильності психічної природи (третини природи людини).
19 Сила

бо коней була в їхнім роті та в їхніх хвостах. А хвости їхні подібні
до вужів, що мають голови, і ними вони шкоду чинять.
Сила змії (церебрально-спинномозкова енергія) — це сила, яка
піднімається від куприкової області куприка і піднімається до вібраційної
сили в горловій чакрі, де Слово стає могутнім і сильним.
20 А

решта людей, що не вбита була цими поразками, не покаялася за
діла своїх рук, щоб не кланятись демонам, ані ідолам золотим, і срібним,
і мідяним, і кам'яним, і дерев'яним, що не можуть вони ані бачити, ані
чути, ані ходити.
Частина людства, яка не була перетворена через страждання,
спричинені зловживанням нижчої сили, продовжувала обожнювати
матеріальні речі, нижчу природу та феноменальну природу
(Нереальне).
21

І вони не покаялися в своїх убивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті
своїй, ні в крадіжках своїх...
І вони продовжували зловживати духовною силою,
природою, сексуальною природою та вищою природою.

психічною

Об'явлення 10
10 І бачив я іншого потужного Ангола, що сходив із неба. Був одягнений
в хмару, і над його головою веселка була, а обличчя його як стовпи
огняні,
7-а і кумулятивна Божественність походить з вищого плану
Божественного Розуму, де випромінюють 7 променів Божественності, а
світлова енергія спинномозкової осі протікає через усі 7 центрів.
2

і мав у руці своїй книжку розгорнену. І він поставив свою праву ногу на
море, а ліву на землю,
Маленька книга, яка є тілом із 7 центрами, базується на
психофізіологічних процесах в людині, а також на позитивній (чоловічій)
і негативній (жіночій) енергіях в тілі.
3і

закричав гучним голосом, як лев той ричить. І як він закричав, то
заговорили сім громів голосами своїми.
Відкриття 7 центрів (чакр) змушує їх реагувати та вібрувати разом у
гармонії.
4

А як заговорили сім громів голосами своїми, я хотів був писати. Та я
почув голос із неба, що до мене казав: Запечатай оте, що сім громів
казали, і того не пиши!
Посвячений може лише сам бути свідком таємниць, оскільки він був тим,
хто піднявся до вищого духовного царства, одухотворивши власне тіло.
5А

Ангол, що я бачив його, як стояв він на морі й землі, зняв до неба
правицю свою
Божество, яке контролює як тіло бажання (море), так і генеративну силу
(земля), володіє владою і може піднятися вище.
6

та й поклявся Живучим по вічні віки, Який створив небо та те, що на
ньому, і землю та те, що на ній, і море й що в нім, що вже часу не буде,
Обіцянка Вічного, володаря Голови (неба), фізичного тіла (землі) і
астрального, або життєвого тіла (моря), полягає в тому, що духовне
розуміння може вийти за межі часопросторового континууму.

7а

дня голосу сьомого Ангола, коли він засурмить, довершиться Божа
таємниця, як Він благовістив був Своїм рабам пророкам.
Відкриття та вібрація 7-го центру розкриває 3-є Око, або Око Провидця
(таємниця Бога), де панує позачасове свідомість.
8

І голос, що я чув його з неба, став знов говорити зо мною й казати:
Піди, та візьми розгорнену книжку з руки Ангола, що стоїть на морі й
землі.
Вібрація з Вищого Розуму (неба) відкриває книгу 7 печаток (центрів), яка
ґрунтується на психофізіологічних процесах у Людині.
9І

пішов я до Ангола та й промовив йому, щоб дав мені книжку. А він
мені каже: Візьми, і з'їж її! І гіркість учинить вона для твого живота, та в
устах твоїх буде солодка, як мед.
Посвячений просить Божество Вищого Розуму розкрити йому суть 7
центрів. І йому сказано засвоїти це і зробити частиною своєї свідомості
та внутрішньої сутності.
10 І

я взяв з руки Ангола книжку та й з'їв її. І була вона в устах моїх, немов
мед той, солодка. Та коли її з'їв, вона гіркість зробила в моїм животі...
Посвячений засвоює настанови (Гнозис) і знаходить знання солодкими
для Вищого розуму, але гіркими для нижчого розуму, оскільки воно
означає усунення нечистих думок і бажань.
11

І сказали мені: Ти мусиш знову пророкувати про народи, і поган, і
язики, і про багато царів.
Від посвяченого вимагається проголосити майбутній статус правлячих
якостей Я (Душі).

Об'явлення 11
11 І дано тростину мені, подібну до палиці, і сказано: Устань, і зміряй
храма Божого й жертівника, і тих, хто вклоняється в ньому.
Посвяченому дається спинний мозок для роботи та вимірювання
кількості сили, яка піднімається через хребетний стовп до мозку, де
чекають 49 сил (7 центрів х 7 вогнів).
2А

двір, що за храмом, лиши та не міряй його, бо він даний поганам, і
сорок два місяці будуть топтати вони святе місто.
Фізичне тіло не включається у велику роботу, оскільки воно залишено
неодухотвореним елементам нижчої природи, яка продовжує керувати
3 з половиною роки (перша половина процесу ініціації).
3

І звелю Я двом свідкам Своїм, і будуть вони пророкувати тисячу двісті
й шістдесят день, зодягнені в волосяницю.
Подвійна сила електричних струмів (Іда та Пінгала; симпатична та
парасимпатична нервові системи) пронизуватиме нервову систему
протягом другої половини процесу ініціації (1260 днів = 3 з половиною
роки). Весь процес завершується в смиренні.
4 Вони

дві оливі та два свічники, що стоять перед Богом землі.

2 центри, які стоять у верхній частині Божественної Людини (в черепі),
— це гіпофіз і шишкоподібна залоза, які приносять мир (оливу)
освітлюючого знання пробудженому посвяченому.
5І

коли б хто схотів учинити їм кривду, то вийде огонь з їхніх уст, і поїсть
ворогів їхніх. А коли хто захоче вчинити їм кривду, той отак мусить бути
забитий.
Вогонь творчої сили (вогонь шекіна, або кундаліні) збуджує до
діяльності 2 вищих центру (в голові) і долає нижчі якості, які їм
протистоять. [Крім того, неправильне застосування сили приносить тілу
руйнування.]
6

Вони мають владу небо замкнути, щоб за днів їхніх пророцтва не йшов
дощ. І мають владу вони над водою, у кров обертати її, і вдарити землю
всілякою карою, скільки разів вони схочуть.

Коли гіпофіз і шишкоподібна залоза активні, використовуючи силу
виключно для вищого розумового використання (небеса), генеруюча
сила припиняється (утримання нервової рідини), і магнітна речовина
аури разом із золотим електричним вогнем переповнює тіло.
7

А коли вони скінчать свідоцтво своє, то звірина, що з безодні виходить,
із ними війну поведе, і вона їх переможе та їх повбиває.
Коли трансове споглядання закінчується, неофіт повертається до
звичайного стану свідомості, а енергія повертається до плотської
природи, яка знову бере контроль над істотою.
8І

їхні трупи полишить на майдані великого міста, що зветься духовно
Содом і Єгипет, де й Господь наш був розп'ятий.
У фізичному тілі, де центральний спинний мозок циркулює по всьому
тілу за допомогою нервових потоків, приєднаних до спинномозкової
системи, сили перебувають у стані бездіяльності. Кажуть, що душа
«розіп’ята», коли вона втілюється у фізичне тіло (Єгипет).
9І

багато з народів, і з племен, і з язиків, і з поган будуть дивитися
півчверта дні на їхні трупи, не дозволять покласти в гроби їхніх трупів.
Чотири класифікації людства (також відомі як касти) поділяються
відповідно до чотирьох соматичних відділів тіла: (1) вчені = голова; (2)
воїни=серце; (3) купці=черевний; (4) робітники=сакральний. Організм,
особливо гіпофіз і шишкоподібна залоза, перебувають у стані спокою
протягом половини 7-річного початкового циклу (3 з половиною роки) як
період безтурботної підготовки.
10

А мешканці землі будуть тішитися та радіти над ними, і дарунки
пошлють один одному, бо мучили ці два пророки мешканців землі.
Нижчі почуття задоволені, коли вищі здібності дрімають (сплять), і вони
зміцнюються, щоб діяти без задушливого сумління внутрішнього
керівного голосу.
11

А по півчверта днях дух життя ввійшов у них від Бога, і вони
повставали на ноги свої. І напав жах великий на тих, хто дивився на них!

Після необхідних 3 з половиною років підготовки до одухотворення тіла
вищі здібності пробуджуються зі свого сплячого стану, і тепер нижча
природа повинна підкоритися вищій природі.
12

І почули вони гучний голос із неба, що їм говорив: Зійдіть сюди! І на
небо зійшли вони в хмарі, і вороги їхні дивились на них.
Сила 2-х вищих центрів (гіпофізарного та шишкоподібного) відкриває
внутрішній світ (небо) неофіта, і він у присутності своїх нижчих атрибутів
піднімається до своєї вищої природи.
13

І тієї години зчинився страшний землетрус, і десята частина міста того
завалилась... І в цім трусі загинуло сім тисяч людських імен, а решта
обгорнена жахом була, і вони віддали славу Богу Небесному!...
При великій зміні свідомості, від нижчого до вищого, базова особиста
природа відходить на другий план, а фізична (матеріальна) природа 7
центрів свідомості перетворюється зі страху (перед нижчими
атрибутами) до блиску божественної свідомості.
14 Друге

горе минуло! Ото незабаром настане за ним третє горе!

Друге велике випробування посвячення пройдено, і слідує третє велике
випробування.
15

І засурмив сьомий Ангол, і на небі зчинились гучні голоси, що казали:
Перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його,
і Він зацарює на вічні віки!
І 7-й керуючий інтелект вібрував духовними звуками (гармонічними
резонансами в серці), пробуджуючи найвищий центр (чакру)
божественної свідомості, яка, у свою чергу, тепер керує всіма нижчими
центрами тіла.
16

І двадцять чотири старці, що на престолах своїх перед Богом сидять,
попадали на обличчя свої, та й уклонилися Богові,
Усі позитивні та негативні (подвійні) фази внутрішніх 12 здібностей (і
Древніх, які керують 24 годинами доби) пробуджуються до
просвітницького впливу динамічних змін, що відбулися.
17

кажучи: Дяку складаємо Тобі, Господи, Боже Вседержителю, що Ти є
й що Ти був, що прийняв Свою силу велику та й зацарював!

Вічна Творча Енергія Логосу (Слова або Вібрації) у РОЗУМІ посвяченого
тепер має силу керувати та зберігати життєві сили його тіла.
18 А

погани розлютилися, та гнів Твій прийшов, і час настав мертвих
судити, і дати заплату рабам Твоїм, пророкам і святим, і тим, хто Ймення
Твого боїться малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю.
Фізичні аспекти нижчої природи усвідомлюють, що творча енергія
прийшла, щоб забрати владу у руйнівних сил тіла, і тепер
домінуватимуть вищі здібності Провидця.
19

І розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту Його в Його храмі
з'явився. І зчинилися блискавки, і гуркіт, і громи, і землетрус, і великий
град...
Тіло тепер відкривається Космічній Свідомості та розкриває небесну
посудину, місце народження в Розумі, де відбувається об’єднання
позитивного (чоловічого) і негативного (жіночого) для того, щоб
створити тіло ДУШІ. Народження тіла ДУШІ супроводжується
зображеннями і звуками, виливом і піднесенням енергетичних хвиль.

Об'явлення 12
12 І з'явилась на небі велика ознака: Жінка, зодягнена в сонце, а під
ногами її місяць, а на її голові вінок із дванадцяти зір.
Після того, як шишкоподібна залоза (3-є око) заряджається енергією,
знак Світової Матері (знак Діва) з’являється в розумі (небеса),
одягнений позитивною чоловічою енергією (сонце) і піднятий жіночою
негативною енергією (місяць). панування над породжуючими силами;
тепер вона коронована Королевою 12 вищих здібностей (12 енергій
Зодіаку).
2І

вона мала в утробі, і кричала від болю, та муки терпіла від породу.

Результатом поєднання чоловічого (голова) і жіночого (серце) є
народження ДУШІ-дитини.
3І

з'явилася інша ознака на небі, ось змій червоноогняний, великий, що
мав сім голів та десять рогів, а на його головах сім вінців.

Енергія церебральних центрів викликає рефлекторну дію в нижчій
природі, тілі бажання (дракон), яке є прямою протилежністю вищої
природи, і яке використовує 7 центрів тіла та подвійну енергію п’яти
почуттів щоб керувати сімома центрами, що живлять енергією, і
зловживати ними.
4

Його хвіст змів третину зір із Неба та й кинув додолу. І змій стояв перед
жінкою, що мала вродити, щоб з'їсти дитину її, коли вродить...
Сила пристрасті та «жало» наслідків неправильного використання
життєвої сили спричиняє втрату частини накопиченої відродженої сили
(дитини) у разі неправильного використання.
5І

дитину вродила вона чоловічої статі, що всі народи має пасти
залізним жезлом. І дитина її була взята до Бога, і до престолу Його.
Чоловік-дитина (зріла душа) усвідомлюється завдяки змішуванню
чоловічих (голова) і жіночих (серце) сил, які керують силою з вищої
свідомості в голові.
6А

жінка втекла на пустиню, де вона мала місце, від Бога для неї
вготоване, щоб там годували її тисячу двісті шістдесят день.
У процесі ініціації Вищий Розум має пройти через досвід випробувань і
очищення в пустелі, що є 2-ю половиною (3 з половиною роки) 7-річного
процесу.
7

І сталась на небі війна: Михаїл та його Анголи вчинили зо змієм війну.
І змій воював та його анголи,
Битва особистого характеру, яка відбувається в розумі посвяченого,
починається, коли творча Душа зі своїми вищими здібностями бореться
з нижчими бажаннями своєї генеративної природи.
8

та не втрималися, і вже не знайшлося їм місця на небі.

І «дракон» темряви, невігластва та виродження був переможений
вищою свідомістю, яка усунула «супротивника» зі свого усвідомлення.
9

І скинений був змій великий, вуж стародавній, що зветься диявол і
сатана, що зводить усесвіт, і скинений був він додолу, а з ним і його
анголи були скинені.

Чуттєва свідомість і нижчий енергетичний центр підкоряються, а
оманливий супротивник обмежений найнижчим центром тіла.
10 І

я почув гучний голос на небі, який говорив: Тепер настало спасіння,
і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто
братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч!
Лунає вібрація, і вона відбивається повідомленням про те, що
посвяченого тепер звільнено від обвинувача й обманщика людства, і що
тепер посвяченому надається сила й влада контролювати бажання у
своєму власному розумовому царстві.
11 І

вони його перемогли кров'ю Агнця та словом свого засвідчення, і не
полюбили життя свого навіть до смерти!
Перемога досягається живою силою Вищого Розуму і творчою енергією
спинного мозку; і психічне тіло (місячне, негативне, сила) ігнорується,
щоб усунути бажання нижчої природи.
12 Через

це звеселися ти, небо, та ті, хто на нім пробуває! Горе землі та
морю, до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що
короткий час має!
Вища свідомість отримує блаженний стан розуму. Нижча природа
людини і тіло бажання, однак, перебувають у жахливому стані розуму,
тому що вогняна спокуслива енергія все ще тимчасово володіє нижчою
свідомістю.
13

А коли змій побачив, що додолу він скинений, то став переслідувати
жінку, що вродила хлоп'я.
Коли супротивник обмежений найнижчим центром тіла, його
виснажливий вплив продовжує перешкоджати духовному зростанню
неофіта.
14

І жінці дані були дві крилі великого орла, щоб від змія летіла в пустиню
до місця свого, де будуть її годувати час, і часи, і півчасу.
Мати дитини - це творча енергетична сила (кундаліні) з двокрилою
нервовою системою в тілі (симпатична і парасимпатична, або Іда і
Пінгала), яка піднімається в очищувальну самотність спинного мозку, де
вона проводить решту 3 з половиною роки в суб'єктивній зміїній силі.

15 І

пустив змій за жінкою з уст своїх воду, як річку, щоб річка схопила її.

Енергія зміїної сили (кундаліні) посилає каскад психічних явищ або
ілюзій, щоб бомбардувати розум і зводити його з розуму дивними
образами.
16

Та жінці земля помогла, і розкрила земля свої уста, та й випила річку,
яку змій був пустив із своїх уст...
Але психічний феномен поглинається фізичною природою, а нижча
природа приймає все, що думає або бажає Тіло Бажань.
17

І змій розлютувався на жінку, і пішов воювати з останком насіння її, що
вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове.
А Тіло Бажань у своєму гніві все ще бореться з тонкими елементами
інстинктивної
природи
та
намагається
подолати
інтуїцію
інтелектуального Вищого Розуму.
Об'явлення 13
13 (12-18) І я став на морському піску. (13-1) І я бачив звірину, що
виходила з моря, яка мала десять рогів та сім голів, а на рогах її було
десять вінців, а на її головах богозневажні імена.
З точки зору емоційного (бажання) тіла, внутрішня тваринна душа або
природа, яка є сумішшю бажань і нижчих мислеформ, є перевернутою
тіньовою істотою з 7 нижчими бажаннями та 10 спотвореними якостями
розуму.
2

А звірина, що я її бачив, подібна до рися була, а ноги її як ведмежі, а
паща її немов лев'яча паща. І змій дав їй свою силу, і престола свого, і
владу велику.
Тварина-душа, яка має псевдореальність (відображення вищої душі) із
забрудненими елементами аури та руйнівною грубою силою як своєю
внутрішньою природою, отримує владу від нижчої природи керувати
тілом.
3А

одна з її голів була ніби забита на смерть, але рана смертельна її
вздоровилась. І вся земля дивувалась, слідкуючи за звіриною!

Прагнення до життя псевдоінтелекту є непереборним, і його важко
викорінити, тому що псевдоінтелектом захоплюються всі тілесні
почуття, як его Его тіла.
4

І вклонилися змієві, що дав владу звірині. І вклонились звірині,
говорячи: Хто до звірини подібний, і хто воювати з нею може?
Нижче вираження Життєвої Сили як егоїстичний інтелект,
відокремлений від розуму та інтуїції, дозволено панувати в серці через
бажання нижчої природи дати волю емоціям, а не контролювати їх.
5

І їй дано уста, що говорили зухвале та богозневажне. І їй дано владу
діяти сорок два місяці.
Акцент знову припадає на підготовчу фазу ініціації протягом першої
половини (3 ½ роки = 42 місяці) процесу, протягом якого нижча природа
постійно намагається узурпувати повний контроль над тілом.
6І

відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб богозневажати
Ім'я Його й оселю Його, та тих, хто на небі живе.
Нижча природа завжди висміює і висміює Вищий Розум, і вона
намагається через такі дії очорнити і принизити вищі здібності розуму.
7І

їй дано провадити війну зо святими, та їх перемогти. І їй дана влада
над кожним племенем, і народом, і язиком, і людом.
Нижча природа постійно веде війну проти доброї природи людини, і
звіриній тварині-душі надається контроль над 3 нижчими відділами тіла
(а також 3 нижчими класами людства).
8

І їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах
життя Агнця, заколеного від закладин світу.
Ті, хто продовжує жити в царстві матеріальної свідомості, стануть
жертвами своєї тваринної природи, і вони не досягнуть вищої життєвої
свідомості під час будь-якого втілення в межах своїх циклів фізичної
еволюції.
9

Коли має хто вухо, нехай слухає:

Це питання серйозного розгляду, тому слухайте!

10 Коли

хто до полону веде, сам піде в полон. Коли хто мечем убиває,
такий мусить сам бути вбитий мечем! Отут терпеливість та віра святих!
Принцип Причини і Наслідку (Карми) панує у Всесвіті: людина, яка
жадає матеріального рабства, саме цим бажанням прирікає себе на
рабство; залізний закон відплати слідує за людиною навіть у наступному
житті. Посвячений терпляче переносить цей Космічний Закон.
11 І

бачив я іншу звірину, що виходила з землі. І вона мала два роги,
подібні ягнячим, та говорила, як змій.
Інший аспект тваринної душі — подвійна статева сила з позитивним і
негативним (ягня і дракон) полюсами Життєвої сили.
12 І

вона виконувала всю владу першої звірини перед нею, і робила, щоб
земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірині, що в неї
вздоровлена була її рана смертельна.
Цей перевернутий образ вищої (божественної любові) сили є плотською
силою любові, яка приєднується до оживленого серцевого центру, і в
цьому випадку керується нижчим розумом.
13 І

чинить вона великі ознаки, так що й огонь зводить з неба додолу
перед людьми.
У своїх сентиментальних формах запалу та емоційних поривів еротичне
начало в людині може опустити творчу енергію з висот релігійного
балакунства до глибин еротичних збочень.
14 І

зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано їй чинити
перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образа звірини,
що має рану від меча, та живе.
І ця оманлива психічна сила, яка живиться творчими силами в
центральній нервовій системі, може здійснювати чудеса та переконати
шанувальників героїв створити антропоморфного бога і зробити його
схожим на живу істоту.
15

І дано їй вкласти духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини,
і зробити, щоб усі, хто не поклониться образові звірини, побиті були.
І таким чином у розумі формується невизначене прагнення до чогось,
чому можна поклонятися, і істота, якій поклоняються, наділяється

людськими властивостями і змушує своїх поклонників виконувати її
накази.
16 І

зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, вільним і
рабам було дано знамено на їхню правицю або на їхні чола,
І влада, яку зловживають для нижчих цілей, для самозадоволення та
марної слави, стає знаряддям маніпулятивного нижчого «я», яке змушує
кожну частину свого єства поклонятися святині матеріальності, діючи та
думаючи відповідно до своїх бажань.
17

щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена
ймення звірини, або числа ймення його...
Таким чином, жодна людина не матиме вільної волі або здатності
подолати вплив нижчого «я», якщо вона не знає точний характер і
природу нижчої тваринної людини, яку їй потрібно перемогти.
18 Тут

мудрість! Хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно
число людське. А число її шістсот шістдесят шість.
Мудрість вчення полягає в тому, що воно стосується природи людини,
а історія розігрується всередині людини. Езотеричне число цього
нижчого розуму (звіра) дорівнює 6+6+6, що додає до 18, а в математиці
нумерології 1+8=9, число людства.
Об'явлення 14
14 І я глянув, і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з Ним сто сорок
чотири тисячі, що мають Ім'я Його й Ім'я Отця Його, написане на своїх
чолах.
Вищий Розум зі своїм правлячим регентом і всі його внутрішні людські
атрибути тепер знаходяться в божественній свідомості, яка підноситься
через шишкоподібну залозу (3-є око), коли вона впливає на область
чола. 144 знову є числом людства (1+4+4=9).
2І

почув я голос із неба, немов шум великої води, і немов гук міцного
грому. І почув я голос гуслярів, що грали на гуслах своїх,

Вібраційні варіації Єдиного Космічного Звуку (ОМ, Амінь) лунають з
великою силою, і посвячений потрапляє у вищу вібраційну сферу тонів,
де він чує гармонію сфер.
3

і співали, як пісню нову перед престолом і перед чотирьома тваринами
й старцями. І ніхто не міг навчитися пісні, окрім цих ста сорока чотирьох
тисяч, викуплених від землі.
Пісня еонів, співана протягом пір року та віків, є піснею небесної
четвірки: знак Лева (вогонь), Тельця Бика (земля), Водолія Водоносця
(повітря) та Скорпіона/ Орел (вода). Люди або вібрації, які резонують з
небесними оборотами знаків, планет і елементів, це ті, чиє
усвідомлення досягло вищого рівня свідомості, де лунає ця пісня.
4

Це ті, хто не осквернився з жінками, бо чисті вони. Вони йдуть за
Агнцем, куди Він іде. Вони викуплені від людей, первістки Богові й
Агнцеві,
Вища свідомість вимагає чистого, незаплямованого життя,
відродженого шляхом збереження життєвої сили. Посвячені, які
слідують вказівкам Вищого розуму, стають першими, хто завойовує
плоди плоті (місячне насіння життєвої сили).
5

не знайшлося бо підступу в їхніх устах, бо вони непорочні!

Їхні слова завжди говоритимуть Правду, бо вони бездоганні перед їхнім
внутрішнім сумлінням.
6

І побачив я іншого Ангола, що летів серед неба, і мав благовістити
вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і
народові.
Це, початок 3-го завоювання, починається, коли божественність
приносить позачасові істини, які чотири соматичні відділи тіла
закарбували у своїх архетипних формах у Душі.
7І

він говорив гучним голосом: Побійтеся Бога та славу віддайте Йому,
бо настала година суду Його, і вклоніться Тому, Хто створив небо, і
землю, і море, і водні джерела!

Проголошується вселяюча благоговіння Істина, що кожна частина
Вічної Душі-Людини (голова, сакральна область, область пупка та
серце) буде суджена відповідно до Закону Причини та Наслідку.
8

А інший, другий Ангол летів слідом і казав: Упав, упав Вавилон, город
великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи!
Проголошується друга Істина, що тілесна природа людини звільнена від
нижчого фізичного вираження творчої енергії породження.
9

А інший, третій Ангол летів услід за ним, гучним голосом кажучи: Коли
хто вклоняється звірині та образу її, і приймає знамено на чолі своїм чи
на руці своїй,
Проголошується третя Істина про те, що станеться з тими, хто все ще
піддається спокусливій привабливості нижчої природи і має
закарбовану в розумі тваринну свідомість.
10 то

той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його,
і буде мучений в огні й сірці перед Анголами святими та перед Агнцем.
Нижча природа продовжуватиме брати участь у стражданнях,
нав’язаних законом причини та наслідку, і стражданням, очищаючою
дисципліною втілення, доки нижча не перетвориться на вищу (Розум).
11

А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки. І не мають спокою день і ніч
усі ті, хто вклоняється звірині та образу її, і приймає знамено ймення
його.
Страждання безперервно тривають для тих, хто не в змозі
задовольнити свої бажання, тому що нижча тілесна природа є
першорядною в їхніх ментальних образах.
12 Тут

терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру!

Але ті, хто перемагає свої звірячі пристрасті і низьку природу, і терпляче
утримується від нечистих помислів і егоїстичних вчинків, отримають
справедливу нагороду.
13

І почув я голос із неба, що до мене казав: Напиши: Блаженні ті мертві,
хто з цього часу вмирає в Господі! Так, каже Дух, вони від праць своїх
заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом.

Голос вищого натхнення відкриває, що є блаженство для тих, хто помер
для своєї плотської природи (тобто звільнився від плотського тіла і живе
у світі небесного блаженства), оскільки їм більше не доведеться
боротися зі своїми бажаннями та нижчими імпульсами, за свої добрі
справи будуть винагороджені.
14

І я глянув, і ото біла хмара, а на хмарі сидить подібний до Людського
Сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп.
У самосвідомості посвячений бачить своє Вище Я всередині золотої
Божественної Свідомості у своєму Розумі, і він відчуває «час жати».
15 І

інший Ангол вийшов із храму, і гучним голосом кликнув до того, хто
на хмарі сидів: Пошли серпа свого й жни, бо настала година пожати,
дозріло бо жниво землі!
І Божественність у Храмі Розуму посилає повідомлення (внутрішній
голос) безпосередньо до посвяченого: Настав момент пожинати
результати досвіду в тілі. Крім того, це відноситься до часу, коли
життєвий шлях закінчується.
16 І

той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була
вижата.
Посвячений своїм внутрішнім усвідомленням бачить результати своїх
вчинків (у своєму тілі).
17

І інший Ангол вийшов із храму, що на небі, і він мав гострого серпа.

Затінююче Божество (2-й Логос – втілене Я) також пожинає те, що
посвячений досягає на землі.
18

І інший Ангол, що мав владу над огнем, вийшов від жертівника. І він
гучним голосом кликнув до того, що мав гострого серпа, говорячи:
Пошли свого гострого серпа, і позбирай грона земної виноградини, бо
грона її вже доспіли.
Божественність у Розумі, яка контролює творчі вогнища в спинному
мозку, вібрує з великою силою та посилає динамічний іннерваційний
струм по всьому спинному мозку та назовні через кожне нервове
сплетіння (чакру), яке зріло живильними скупченнями енергії.

19 І

Ангол кинув додолу серпа свого, і зібрав виноград на землі, і вкинув
в велике чавило Божого гніву.
І Божественність Вищого Розуму збирає сонячні сили і прану (життєве
дихання) всередині спинного мозку (спинномозкова вісь) тіла і вражає
тіло аури енергією інервації.
20

І потовчене було чавило за містом, і потекла кров із чавила аж до
кінських вуздечок, на тисячу шістсот стадій...
Тіло аури (світла речовина навколо фізичного тіла) виробляє
електромагнітний струм, який повертається до чакр (енергетичних
центрів) 4 соматичних відділів тіла, утворюючи Сонячне тіло з його 1600
нервовими струмами.
Об'явлення 15
15 І бачив я інше знамено на небі, велике та дивне, сім Анголів, що сім
кар вони мали, бо ними кінчався гнів Божий.
Знак на небесах діє на двох рівнях: вище і внизу (макрокосмос і
мікрокосмос). У небі це знак Тельця Бика, генеруючої (земної) сили
разом із Плеядами; в посвяченому це керуючий інтелект 7 центрів,
наповнений регенеративною силою та підготовлений до остаточного
завоювання.
2І

я бачив щось, ніби як море скляне, з огнем перемішане. А ті, що
перемогли звірину та образа його, і знамено його, і число його ймення,
стояли на морі склянім, та мали гусла Божі.
У кристалічному ефірі мозку посвяченому вдалося змішати вогонь і
воду, щоб досягти алхімічного союзу позитивного і негативного полюсів,
а також об’єднати чоловічий Розум і жіноче Серце своєї істоти.
Посвячений контролює свою подвійну природу, вищу і нижчу.
3

І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, говорячи:
Великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже Вседержителю! Справедливі
й правдиві дороги Твої, о Царю святих!

Переможні та гармонійні вібрації підкорення Моря Породження
(Червоного Моря) і вібрації вищої інтуїції є кумулятивним ефектом
великої внутрішньої роботи з побудови сонячного тіла посвяченого.
4

Хто Тебе, Господи, не побоїться, та Ймення Твого не прославить? Бо
один Ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед Тобою, бо
з'явилися суди Твої!
Посвячений захоплюється славетною та осяючою природою своєї Душітіла, атрибути якої тепер демонструють справедливу винагороду у
вигляді чистого життя.
5А

по цьому я глянув, і ось відчинився храм скинії свідчення в небі,

Посвячений тепер бачить внутрішню будівлю, яка відкривається в
божественній свідомості.
6і

сім Анголів вийшли з храму, і сім кар вони мали. Вони були вдягнені в
шати льняні, чисті й ясні, і підперезані довкола грудей золотими
поясами.
7 андрогінних божеств (Гермес + Афродіта, Меркурій + Венера), які є
об'єднаними силами чоловічої та жіночої внутрішньої подвійної
природи, представляють свої найвищі ментальні вібрації для
завершальної роботи відродження.
7І

одна з чотирьох тих тварин дала сімом Анголам сім чаш золотих,
наповнених гніву Бога, що живе повік віку.
У межах 4 соматичних відділів тіла найнижчий центр (сакральний) з його
збереженою генеративною рідиною, яка іннервується 7 центрами, тепер
готується до свого остаточного підйому вгору по спинному мозку.
8І

храм переповнився димом від Божої слави, і від сили Його. Та до
храму ніхто не спромігся ввійти, аж поки не скінчилися ті сім кар сімох
Анголів.
Внутрішнє святилище посвяченого електрично (позитивно) заряджене
первісною (завжди присутньою) субстанцією творчої сили, а фізична
або нижча природа не причетна до внутрішнього усвідомлення, яке має
статися з ефірним завершенням душа-тіло.

Об'явлення 16
16 І я почув гучний голос із храму, що казав до семи Анголів: Ідіть, і
вилийте на землю сім чаш гніву Божого!
Вібрації вищої свідомості збуджують 7 центрів і починають процес
відновлення енергії в усьому тілі аури посвяченого.
2

І пішов перший Ангол, і вилив на землю чашу свою. І шкідливі та люті
болячки обсіли людей, хто мав знамено звірини й вклонявсь її образу.
Перший соматичний (нижчий) відділ (плотська, сакральна область)
отримує перший імпульс зміїної енергії, яка викорінює звірину фізичну
природу та її бажання.
3А

другий Ангол вилив свою чашу до моря. І сталася кров, немов у
мерця, і кожна істота жива вмерла в морі.
Другий соматичний відділ (пупок, область живота) є наступним у черзі
для отримання регенеративної енергії, яка змушує нижчі психічні
бажання висихати і не мати подальшого впливу на посвяченого.
4 Третій

же Ангол вилив чашу свою на річки та на водні джерела, і
сталася кров.
Третій соматичний відділ (серце) живить життєвою силою всю
кровоносну систему тіла.
5І

почув я Ангола вод, який говорив: Ти праведний, що Ти є й що Ти був,
і святий, що Ти це присудив!
Розум серцевого центру тепер зливається зі свідомістю вічного
просторово-часового континууму, який є справжньою і справедливою
природою Душі-тіла.
6 Бо

вони пролили кров святих та пророків, і Ти дав їм напитися крови.
Вони варті того!
Інтуїтивний розум (Провидець) тепер поглинає життєву силу, і все тіло
освітлюється відновлювальним світлом.
7І

я чув, як жертівник говорив: Так, Господи, Боже Вседержителю!
Правдиві й справедливі суди Твої!

Затінююче Я посвяченого також свідчить про справжню природу Душітіла, чия робота була виконана відповідно до справедливого Закону
Причини та Наслідку.
8

А Ангол четвертий вилив свою чашу на сонце. І дано йому палити
людей огнем.
Четвертий соматичний відділ (Розум) отримує світлову енергію з таким
вогняним імпульсом від зміїної сили (кундаліні), що «сліпуче світло»
переповнює і напружує ментальне тіло.
9

І спека велика палила людей, і зневажали вони Ім'я Бога, що має владу
над карами тими, і вони не покаялися, щоб славу віддати Йому.
Завдяки інтенсивній вогняній енергії, яка пульсує через розум, інтелект
відчуває муки пристрасті та життєвої енергії невідродженої нижчої
природи.
10 А

п'ятий Ангол вилив чашу свою на престола звірини. І затьмилося
царство її, і люди від болю кусали свої язики,
І 5-е Божество, яке зосереджене в Серці і поширюється через всю
симпатичну нервову систему, стає просоченим невидимою (темною)
енергією, викликаючи інтенсивні вібрації в області горла.
11

і Бога Небесного вони зневажали від болю свого й від своїх болячок,
та в учинках своїх не покаялись!
Емоційна природа посвяченого страждає від останніх слідів плотського
(фізичного) страждання, оскільки нижчі якості усуваються з конструкції
Сонячного тіла.
12

Шостий же Ангол вилив чашу свою на річку велику Ефрат, і вода її
висохла, щоб приготовити дорогу царям, які від схід сонця.
Шосте Божество, яке контролює функції спинно-мозкової системи, коли
його магнітна нервова сила протікає через все тіло, відволікає потік
енергії від нижчого генеративного використання та спрямовує його вгору
для використання Сонячного тіла.
13

І я бачив, що виходили з уст змія, і з уст звірини, і з уст неправдивого
пророка три духи нечисті, як жаби,

Остаточне очищення посвяченого включає очищення та усунення
психічних елементарних привидів його колишнього «я», які панували в
трьох нижчих відділах його тіла: тілі бажання, нижчому розумі та
сакральній області.
14

це духи демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до царів усього
всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня Вседержителя Бога.
Ці привиди відкинутих мислеформ стають примарами (відтінками), які
були керівними розбещеними частинами нижчої людини, і вони
збираються разом для останньої битви всередині людини, коли вона
стикається з примарними залишками свого колишнього життя.
15 Ось

іду, немов злодій! Блаженний, хто чуйний, і одежу свою береже,
щоб нагим не ходити, і щоб не бачили ганьби його!
Ініціація під рукою. Безсмертне Я, посвячений, готовий йти прямим і
вузьким шляхом, одягнений у свої очищені тіла.
16 І

зібрав їх на місце, яке по-єврейському зветься Армагеддон.

З космічної точки зору, битва відбувається в знаку Лева (Голова = «Лев
Юди»), де правлять сонце і місяць (шишкоподібна залоза і гіпофіз).
Індивідуально останнє завоювання відбувається, коли свідомість
(голова) та інтуїція (серце) збирають всю енергію спинномозкової осі та
проколюють або відкривають третє око на скроні, а позитивне та
негативне, чоловіче та жіноче, висота і рівнина (Мегіддо), і всі
протилежності об'єднані.
[Примітка: алегорія Армагеддону, що означає «Висота Мегіддо»,
найкраще пояснюється алегорією в книзі Суддів, розділи 4 і 5.]
17

Сьомий же Ангол вилив чашу свою на повітря. І голос гучний залунав
від небесного храму з престолу, говорячи: Сталося!
7-е божество посилає очищаючу, енергійну силу в Розум (повітря), що є
найважчою частиною битви за перемогу над тілом; проголошення
Вищого Розуму проголошує, що Велику Роботу завершено.
18 І

сталися блискавки й гуркіт та громи, і сталось велике трясіння землі,
якого не було, відколи людина живе на землі... Великий такий
землетрус, такий міцний!

Електромагнітні вібрації та збурення у фізичному тілі супроводжують
народження Сонячного тіла Посвяченого.
19 І

місто велике розпалося на три частині, і попадали людські міста... І
великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина
Його лютого гніву...
Тепер все тіло складається з трьох основних відділів: голови, серця та
черевної порожнини. Нижчі репродуктивні центри разом з нижчими
елементами тіла зазнають трансмутації, і таємниця людського тіла
розкривається як вогненне освітлююче поле творчої енергії.
20 І

зник кожен острів, і не знайдено гір!...

Ізольовані духовні центри та піднесені фізичні риси зливаються в Єдине
Духовне тіло.
21 І

великий град, як важкі тягарі, падав із неба на людей. І люди
зневажали Бога за покарання градом, бо кара Його була дуже велика!...
Усі останні залишки фізично-психічних егоїстичних рис, які обтяжували
Душу, відправляються на смітник історії, оскільки трансформація
елементарної форми в Сонячне тіло підходить до завершення.

Об'явлення 17
17 І прийшов один із семи Анголів, що мають сім чаш, і говорив зо мною,
кажучи: Підійди, я покажу тобі засудження великої розпусниці, що
сидить над багатьма водами.
Після перемоги над генеративними силами в тілі, присвяченому
показано божественну відплату нижчої жіночої або статевої сили, яка
контролює емоції.
2

З нею розпусту чинили земні царі, і вином розпусти її впивались
мешканці землі.
Фізичні почуття тіла були під контролем чуттєвих насолод, а фізичне
тіло було під владою спокусниці.

3І

в дусі повів він мене на пустиню. І побачив я жінку, що сиділа на
червоній звірині, переповненій іменами богозневажними, яка мала сім
голів і десять рогів.
У колективному несвідомому стані розуму посвячений розуміє тонкий
контроль нижчого жіночого або статевого принципу, який харчується
звірячою природою людини, викрадаючи життєву силу 7 центрів і
стимулюючи подвійну природу 5 почуттів.
4

А жінка була одягнена в порфіру й кармазин, і приоздоблена золотом і
дорогоцінним камінням та перлами. У руці своїй мала вона золоту чашу,
повну гидоти та нечести розпусти її.
Як богиня-спокусниця, статева сила протікає по артеріальному і
венозному потоку крові, і вона бере для розповсюдження найцінніші
сонячні та місячні зародки (насіння), наповнюючи таким чином
сакральну область різними стражданнями та хворобами через
неправильне використання статі. сила.
5А

на чолі її було написане ім'я, таємниця: Великий Вавилон, мати
розпусти й гидоти землі.
Перевернута статева сила з її енергією, що тече в голову згорнутої змії,
є справді Таємницею людського тіла, оскільки її динамічна енергія може
бути божественною Матір’ю Душі-дитини через регенерацію або
пекельною Афродітою, яка очорнює людське тіло через дегенерація.
6І

бачив я жінку, п'яну від крови святих і від крови мучеників Ісусових, і,
бачивши її, дивувався я дивом великим.
Богиня-спокусниця насичена статевою силою своїх жертв, як святих
(чистих), так і звірячих (нечистих), які стають жертвами її спокусливої
сили.
7

А Ангол промовив до мене: Чого ти дивуєшся? Я скажу тобі таємницю
жінки й звірини, яка носить її, яка має сім голів і десять рогів.
І Божество пояснює чудеса зміїної сили (кундаліні) в тілі; у жіночій
природі або статевому принципі домінує нижчий розум (плотська
природа), який контролює 7 центрів з 5 почуттями подвійної полярності.

8 Звірина,

яку бачив я, була і нема, і має вийти з безодні і піде вона на
погибіль. А мешканці землі, що їхні імена не записані в книгу життя від
закладин світу, дивуватися будуть, як побачать, що звірина була і нема,
і з'явиться.
Нижча плотська природа сприяла розвитку фізичного тіла, але воно
розпадається, коли душа очищається. Він надходить із сакрального
відділу і після розчинення надсилається стихіям. Необізнані можуть
тільки дивуватися сексуальній енергії, яка приходить і йде.
9

Тут розум, що має він мудрість. Сім голів це сім гір, що на них сидить
жінка. І сім царів,
Мудрість інтуїтивного розуму відкриває, що прояв статевої сили
відбувається через 7 центрів (чакри) людського тіла, і вона домінує
навіть протягом останніх 7 втілень Душі.
10 п'ять

їх упало, один є, другий іще не прийшов, а як прийде, то мусить
він трохи пробути.
Переможець (посвячений) знаходиться на стадії, на якій він пройшов
підготовчі стадії в своїх попередніх п'яти втіленнях, і зараз знаходиться
на передостанній стадії; на кінцевому етапі посвячений швидко зробить
остаточне завоювання.
11 І

звірина, що була і нема, і вона сама восьма й з сімох, і йде на
погибіль.
Нижча плотська природа, яка розпалася, стає окремим (восьмим)
спектральним існуванням (сутністю), і вона стає елементарним «я» в
астральному світі.
12 А

десять тих рогів, що бачив ти їх, то десять царів, що ще не прийняли
царства, але приймуть владу царську із звіриною на одну годину.
П'ять пран (або життєвих сил) з подвійними (позитивними та
негативними) енергетичними полями просто отримують силу та життєву
енергію від нижчої природи і не мають самостійної керівної здатності.
13

Вони мають одну думку, а силу та владу свою віддадуть звірині.

Ці життєві сили діють з однією метою, і вони передають свою силу та
владу назад нижчій природі.

14 Вони

воюватимуть проти Агнця та Агнець переможе їх, бо Він Господь
над панами та Цар над царями. А ті, хто з Ним, покликані, і вибрані, і
вірні.
Тваринна життєздатність підсилює пристрасну природу, але вона
піддається сильному впливу Вищого Розуму, який тепер керує тілом,
включаючи вищі справжні здібності, які ведуть до вищого життя.
15 І

говорить до мене: Води, що бачив ти їх, де сидить та розпусниця, то
народи та люди, і племена та язики.
Різноманітні риси й атрибути чотирьох соматичних відділів — це різні
касти й раси, які контролюються нижчими емоціями чи бажаннями.
16 А

десять рогів, що ти бачив їх, та звірина, вони зненавидять
розпусницю, спустошать її й обнажать, і з'їдять її тіло, і огнем її спалять.
П'ять життєвих сил подвійної природи, якими керує нижча природа,
завдають багато страждань, тому нижча природа є ненависною,
оскільки вона витрачає життєву енергію і спалює тіло пристрасним
вогнем і поглинає життєву силу.
17 Бо

Бог дав їм до серця, щоб волю чинили Його, маючи одну думку, і
щоб царство своє віддали звірині, аж поки не виповняться слова Божі.
Навіть життєві сили мають імпульс для виконання божественної мети,
оскільки вони діють на фізично-емоційну нижчу природу, доки вищі
вібрації не призведуть до повної трансформації.
18 А

жінка, яку ти бачив, то місто велике, що панує над царями земними.

А фізичне тіло з його правлячою нижчою свідомістю є основним
принципом матеріальних сил світу.

Об'явлення 18
18 Після цього побачив я іншого Ангола, що сходив із неба, і що владу
велику він мав. І земля освітилась від слави його.
Після попередніх інструкцій посвячений, який подолав випробування
своєї ініціації та досяг освітлюючого духовного відродження, отримує
останнє заохочення.
2І

він гучним голосом кликнув, говорячи: Упав, упав великий Вавилон!
Став він оселею демонів, і сховищем усякому духові нечистому, і
сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних,
Велике місто людства все ще перебуває в розбещеному стані
існування, осквернене злими думками та місцем проживання
аморальних бажань.
3 бо

лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи! І земні царі з ним
розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його!
Нижчі касти людей – воїни-правителі, торговці та робітники – розбещені
через зловживання життєвою силою та підкорені фізичним спокусам.
4

І почув я інший голос із неба, який говорив: Вийдіть із нього, люди мої,
щоб не сталися ви спільниками гріхів його, і щоб не потрапили в карання
його.
Божественна інтуїція розуму (совість) завжди є провідником,
закликаючи, що Закон наслідків постановляє, що для кожної причини
існує наслідок, задоволення фізичної природи, що приносить біль
фізичної природи.
5

Гріхи бо його досягли аж до неба, і Бог ізгадав про неправди його.

Бо ефект фізичної розпусти впливає на Вищий Розум, а вчинки
закарбовуються в ментальній Книзі Спогадів.
6

Відплатіть ви йому, як і він вам платив, і вдвоє подвойте йому за вчинки
його! Удвоє налийте до чаші, що нею він вам наливав!
Винагорода нижчої природи подвоюється за інтенсивністю, і емоційна
природа людства також подвоюється за інтенсивністю з кожним
неправильним використанням життєвої сили.

7 Скільки

він славив себе та розкошував, стільки муки та смутку
завдайте йому! Бо в серці своєму говорить: Сиджу, як цариця, і я не
вдова, і бачити смутку не буду!
Тілесна природа прославляється і сидить на престолі в тілі, але вона
приносить лише мучні докори сумління та сумні результати.
8

Через це одного дня прийдуть кари його, смерть, і плач, і голод, і
спалений буде огнем, бо міцний Господь, Бог, що судить його!
І кінцевим результатом тілесних насолод є виснаження життєвих сил і
смерть творчої енергії, що є справедливою винагородою.
9І

будуть плакати та голосити за ним царі земні, що з ним розпусту
чинили та розкошували, коли побачать дим пожежі його.
Правлячий клас воїнів віддається голосенню про чуттєві насолоди, коли
бачить, що розсіяна сексуальна сила їх зруйнувала.
10 Вони

через страх його мук стоятимуть здалека та говоритимуть: Горе,
горе, о місто велике, Вавилоне, місто могутнє, бо суд твій прийшов
однієї години!
Бо вони стануть свідками її муки, коли творча енергія зникне і буде
визнана марною.
11

І земні купці будуть плакати та голосити за ним, бо ніхто не купує вже
їхнього вантажу,
Торговий клас комерціалізму (а також здібності тіла) буде плакати, коли
сексуальні спокуси перестануть бути привабливими і стануть марними,
а життєва сила стане марною.
12

вантажу золота, і срібла, і каміння дорогоцінного, і перел, і віссону, і
порфіри, і шовку, і кармазину, і всякого дерева запашного, і всякого
посуду з слонової кости, і всякого посуду з дорогоцінного дерева, і
мідяного, і залізного, і мармурового,
Товари купців землі (а також здібності тіла), включаючи золото
(сонячне) і срібло (місячне), дорогоцінні інтелектуальні якості, перли
(мудрості) та різні інші елементи, якості та здібності тіла, розум і душа.

13 і

кориці, і шафрану, і пахощів, і мирри, і ливану, і вина, і оливи, і тонкої
муки, і пшениці, і товару, і вівців, і коней, і возів, і рабів, і душ людських.
І різні есенції тіла, включаючи життєву есенцію (вино та олію), яка
виробляє кровообіг і тілесні рідини для побудови творчої енергії тіла та
чистоти душі.
14

І плоди пожадливости душі твоєї відійшли від тебе, і все сите та світле
пропало для тебе, і вже їх ти не знайдеш!
І насолода пожадливістю плоті та все, що приносить задоволення від
цієї насолоди, більше не буде існувати.
15 Купці

цими речами, що вони збагатилися з нього, від страху мук його
стануть здалека, і будуть плакати та голосити,
Робота з усіма фізичними речами, які приваблюють нижчу людину,
закінчиться усвідомленням того, що в таких речах немає задоволення.
16 і

казати: Горе, горе, місто велике, зодягнене в віссон і порфіру та в
кармазин, і прикрашене золотом і дорогоцінним камінням та перлами,
Плотська природа, на жаль, прикрашає себе найкращими
матеріальними благами, включаючи всі фізичні, інтелектуальні та
емоційні якості, які на поверхні збагачують тіло.
17

бо за одну годину згинуло таке велике багатство... І кожен стерник, і
кожен, хто пливає на кораблях, і моряки, і всі, хто працює на морі, стали
здалека,
Це теж пройде і ні до чого. Різноманітні ділові проблеми та вся економіка
світу (включно з фізичними та емоційними проблемами тіла) поділяють
ту саму долю.
18 і,

бачивши дим від пожежі його, кричали й казали: Котре до великого
міста подібне?
Усі вони бачать загибель комерціалізму та торгівлі матеріальними
благами (включно з увагою до фізичних проблем), які зосереджені
виключно на фізичній природі людини.
19 І

вони посипали порохом голови свої, і закричали, плачучи та
голосячи, і кажучи: Горе, горе, місто велике, що в ньому з його

дорогоцінностей збагатилися всі, хто має кораблі на морі, бо за одну
годину воно спорожніло!
І купецький клас людей (включно з усіма фізичними атрибутами тіла)
перебував у стані великої депресії, оскільки все, що робило їх багатими,
раптово відібрано в них, і є миттєвий досвід екзистенційної порожнечі.
20

Радій з цього, небо, і святі апостоли та пророки, бо Бог виконав суд
ваш над ним!
Цьому досвіду Вищий Розум може радіти, бо тепер він розуміє
непостійність матеріальної природи.
21 І

один сильний Ангол узяв великого каменя, як жорно, і кинув до моря,
говорячи: З таким розгоном буде кинений Вавилон, місто велике, і вже
він не знайдеться!
І могутнє божество взяло на себе вагу матеріальних благ, які
обтяжували людство (і душу людини), і повернуло його у світ бажань,
щоб зняти матеріальну вагу з плечей людства, що розвивається (і
окремої людини).
22 І

голос гуслярів, і співаків, і сопільників, і сурмачів уже не буде чутий в
тобі! І вже не знайдеться в тобі жадного мистця й ніякого мистецтва, і
шум жорен уже не буде чутий в тобі!
Вібрації матеріального всесвіту, будівельних елементів
матеріального світу, що обертається, раптово припиняться.

і

рух

23 І

світло свічника вже не буде світити в тобі, і голос молодого й молодої
вже не буде чутий в тобі. Бо купці твої були земні вельможі, бо твоїм
ворожбитством були зведені всі народи!
Світло у фізичному сенсі та поєднання позитивних і негативних
елементів більше не проявляться в тілі. Торговці фізичними та
матеріальними аспектами тіла колись були видатними й обдурили
людство привабливими силами матеріального світу.
24

Бо в нім знайдена кров пророків, і святих, і побитих усіх на землі...

Віддані та провидці, найвища каста людей, також були частиною
людства, але вони перемогли привабливість земних речей.

Об'явлення 19
19 По цьому почув я наче гучний голос великого натовпу в небі, який
говорив: Алілуя! Спасіння, і слава, і сила Господеві нашому,
Після голосіння матеріалістів (і атрибутів фізичної істоти) у Вищому
Розумі пролунала велика вібрація, яка сповіщала через мікрокосмос
тіла про переможне досягнення Переможця Душі.
2

правдиві бо та справедливі суди Його, бо Він засудив ту велику
розпусницю, що землю зіпсула своєю розпустою, і помстив за кров Своїх
рабів з її рук!
Хор повторює справедливий тріумф Переможця душ над статевою
силою, яка раніше вироджувала тіло через неправильне використання
життєвої сили, а тепер її використовували для вищих здібностей розуму.
3І

вдруге сказали вони: Алілуя! І з неї дим виступає на вічні віки!

Наспів спрямовує енергію вгору для використання вищих здібностей.
4І

попадали двадцять чотири старці й чотири тварині, і поклонилися
Богові, що сидить на престолі, говорячи: Амінь, алілуя!
І 12 одухотворених атрибутів (з подвійною природою) – а також 24
регенти годин доби – і чотири соматичні частини тіла (або якості,
пов’язані з ними: мужність, праця, регенерація, розрізнення)
підкоряються внутрішньому Душа завойовника. Вібрація (ОМ, Амінь)
всесвіту оспівується у Хвалі вищої природи.
5

А від престолу вийшов голос, що кликав: Хваліть Бога нашого, усі раби
Його, і всі, хто боїться Його, і малі, і великі!
І вібрація з найвищого центру осяяла Переможця Душ і змусила всі його
атрибути, дрібні й головні, стати вселяючими благоговіння.
6

І почув я ніби голос великого натовпу, і наче шум великої води, і мов
голос громів гучних, що вигукували: Алілуя, бо запанував Господь, наш
Бог Вседержитель!
Вібрації всіх внутрішніх сил і рух усіх хвильових частинок у тілі сильно
резонували з унісоном Космічної Свідомості.

7 Радіймо

та тішмося, і даймо славу Йому, бо весілля Агнця настало, і
жона Його себе приготувала!
Безсмертна Душа об’єднала у своєму Вищому Я чоловічий (позитивний)
і жіночий (негативний) принципи свого буття.
8

І їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо віссон то
праведність святих.
Жіноче начало - це сонячне тіло, яке одягнене в чисте біле світло
(правильного життя).
9

І сказав він мені: Напиши: Блаженні покликані на весільну вечерю
Агнця! І сказав він мені: Це правдиві Божі слова!
Внутрішній голос проголошує, що безсмертну природу Душі можна
відчути за допомогою динамічної творчої сили в хребті, яка піднімається
до свідомого Вищого Розуму.
10 І

я впав до його ніг, щоб вклонитись йому. І він каже мені: Таж ні! Я
співслуга твій та братів твоїх, хто має засвідчення Ісусове, Богові
вклонися! Бо засвідчення Ісусове, то дух пророцтва.
Душа вражена величчю бачення Вищої Свідомості. Тим не менш,
посвяченому нагадують, що Вище Я слід розглядати як Провидця, а не
як Всемогутнього, який є єдиним Реальним.
11 І

побачив я небо відкрите. І ось білий кінь, а Той, Хто на ньому сидів,
зветься Вірний і Правдивий, і Він справедливо судить і воює.
Вищий Розум відкриває ще одне диво: дух людини, втілений
Переможець Душі, тепер їздить в абсолютній чистоті, розсудивши та
викорінивши все, що стосується фаз фізичного, матеріального
існування.
12

Очі Його немов полум'я огняне, а на голові Його багато вінців. Він ім'я
мав написане, якого не знає ніхто, тільки Він Сам.
Вогонь кундаліні (життєвої сили) випромінює через очі, як духовне
бачення, і посвячений тепер володіє всіма своїми енергетичними
атрибутами як розумовими здібностями; і він отримує новий характер (і
свідомість), яким є Душа-тіло.

13 І

зодягнений був Він у шату, покрашену кров'ю. А Йому на ім'я: Слово
Боже.
Носій його Сонячного (Душевного) тіла наповнений життєвою силою, і
тепер він володіє внутрішньою якістю осіннього Логосу (Над-Душі або
Христа-Розуму).
14

А війська небесні, зодягнені в білий та чистий віссон, їхали вслід за
Ним на білих конях.
Тепер він має під своїм розпорядженням сили природи,
супроводжують його як дари та чисті якості небесної субстанції.

які

15 А

з Його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи. І Він пастиме
їх залізним жезлом, і Він буде топтати чавило вина лютого гніву Бога
Вседержителя!
Сила його сказаного слова керуватиме всіма його внутрішніми
якостями, досконало володіючи собою, і він контролюватиме силу своєї
творчої енергії для вищої мети.
16 І

Він має на шаті й на стегнах Своїх написане ймення: Цар над царями,
і Господь над панами.
І на його Душі-тілі, і в його родовій області, буде віддрукована свідомість
Правителя тіла (почуттів) і Майстра внутрішніх рис і характеристик.
17 І

бачив я одного Ангола, що на сонці стояв. І він гучним голосом
кликнув, кажучи до всіх птахів, що серед неба літали: Ходіть, і зберіться
на велику Божу вечерю,
Сонячне божество (Михайло, який подібний до Бога) проголошує
сильною вібрацією всім думкам і силам розуму: настав час, коли
розумові сили повністю керують усіма гранями тіла.
18

щоб ви їли тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней і тих,
хто сидить на них, і тіла всіх вільних і рабів, і малих, і великих...
Тепер Вищий Розум підкорить і повністю правитиме всіма колишніми
правителями чотирьох соматичних відділів тіла, від найвищих центрів
до найнижчих, включаючи всі сили нижчої природи.

19 І

я побачив звірину, і земних царів, і війська їхні, зібрані, щоб учинити
війну з Тим, Хто сидить на коні, та з військом Його.
Нижча природа та всі колишні правителі тіла з їхніми нижчими
атрибутами та якостями роблять останню спробу контролювати та
правити Душею та її вищими здібностями.
20

І схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив
перед нею, що ними звів тих, хто знамено звірини прийняв і поклонився
був образові її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що
сіркою горіло...
Нижчу природу і чуттєву природу, яка спонукала нижчу природу
позначити звірячою природою, і всі нижчі бажання викидають в
астральний світ, де нижчі елементи стають частиною фантазмального
світу.
21 А

решта побита була мечем Того, Хто сидів на коні, що виходив із уст
Його. І все птаство наїлося їхніми трупами...
Високий посвячений тепер розрізняє за допомогою здорового судження
та утримується від висловлювання будь-чого нижчого характеру; таким
чином його думки зодягнені творчою силою.

Об'явлення 20
20 І бачив я Ангола, що сходив із неба, що мав ключа від безодні, і
кайдани великі в руці своїй.
Правляче божество у Вищому розумі має ключ (знання), щоб зв’язати
плотську природу в сакральній області, де вона лежить.
2

І схопив він змія, вужа стародавнього, що диявол він і сатана, і зв'язав
його на тисячу років,
Переможець душ має владу над своєю нижчою (звіриною) природою та
силою змії, яка вібрує в його спинному мозку та править протягом
тривалого періоду часу. [Крім того, у випадку адепта існує життєвий цикл
1000 років для останнього втілення, 7-го.]

3 та

й кинув його до безодні, і замкнув його, і печатку над ним поклав,
щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться тисяча років. А по
цьому він розв'язаний буде на короткий час.
Місцезнаходження кундаліні (зміїної сили) у сакральній області містить
життєву — генеративну, регенеративну — силу, і вона контролюється
Переможцем душі протягом періоду між втіленнями, а потім
звільняється для останнього втілення (і остаточного завоювання).
4

І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі
стятих за свідчення про Ісуса й за Слово Боже, які не вклонились звірині,
ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою. І
вони ожили, і царювали з Христом тисячу років.
У періоди між втіленнями Я на престолі виносить суд над діями нижчої
природи під час попереднього земного втілення. Чисті думки,
прагнення, зусилля та дії зберігаються у Вічному Розумі протягом тисячі
років (або тривалого періоду спокою).
5А

інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше
воскресіння.
Злі елементи залишаються бездіяльними в нижньому астральному
царстві (друга смерть) і повертаються до колишнього «я» (воскресає),
коли душа знову спускається на землю.
6

Блаженний і святий, хто має частку в першому воскресінні! Над ними
друга смерть не матиме влади, але вони будуть священиками Бога й
Христа, і царюватимуть з Ним тисячу років.
Проте безсмертна душа посвяченого-переможця не втрачає свідомості
в момент фізичної смерті, бо злі елементи вже очищені; отже,
божественна свідомість жива й активна для вищої роботи протягом
тисячолітнього циклу (або тривалого періоду).
7 Коли

ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із в'язниці

своєї.
Для остаточного втілення Переможця Душ, після закінчення
відведеного часу, нижча звіряча природа знову нападе на Душу.

8І

вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі, Ґоґа й
Маґоґа, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє як морський пісок.
Нижче тіло бажання з його пристрастями та жагами намагатиметься
спокусити чотири соматичні відділи тіла, і його безліч уцілілих фізичних
вражень збиратиметься як злоякісна спектральна сутність, щоб
атакувати кожну частину істоти незліченними спокусами.
9І

вийшли вони на ширину землі, і оточили табір святих та улюблене
місто. І зійшов огонь з неба, і пожер їх.
Численні враження спустошують тіло і намагаються створити постійне
місце проживання в тілі-душі, але сонячна енергія від освітлюючої душіпереможця долає нижчу природу.
10

А диявол, що зводив їх, був укинений в озеро огняне та сірчане, де
звірина й пророк неправдивий. І мучені будуть вони день і ніч на вічні
віки.
І очисний вогонь знищує оманливі фантоми нижчої тваринної природи,
і вони перетворюються на первісну первинну субстанцію.
11 І

я бачив престола великого білого, і Того, Хто на ньому сидів, що від
лиця Його втекла земля й небо, і місця для них не знайшлося.
Посвячений стоїть перед своїм внутрішнім Богом (своїм особистим
сумлінням) на порозі свого сукупного судного дня минулих життів у
царстві, де фізичний і астральний світи відступили від свідомості.
12 І

бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. І
розгорнулися книги, і розгорнулась інша книга, то книга життя. І суджено
мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми.
На суді після смерті Душа-Переможець стикається зі своїм Вищим Я і
дає звіт про всі свої попередні втілення (книги), і оцінюється на краще
чи на гірше, переглядаючи всі минулі вчинки. Потім повний запис
втілень Душі поміщається у великий сувій життя (Хроніки Акаші або
Книгу Пам’яті).
13

І дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них,
і суджено їх згідно з їхніми вчинками.

Усі вчинки в морі чуттєвого життя в тілі бажання, а також усі вчинки,
вчинені у фізичному та психічному (астральному) світах, повертаються
до Вічної Пам’яті й оцінюються на краще чи на гірше згідно із Законом
Відплати.
14

Смерть же та ад були вкинені в озеро огняне. Це друга смерть, озеро
огняне.
Фізичний і психічний (астральний) світи, а також елементи негідного
характеру очищаються та відправляються на сміттєзвалище в
первинному світі хаосу.
15 А

хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в
озеро огняне...
Ті речі, які не належать до субстанції Вищого Розуму, видаляються з
рахунку всеосяжного запису Душі, який зберігається у Вічній Пам’яті, і
вони відновлюються до своєї первинної субстанції.
Об'явлення 21
21 І бачив я небо нове й нову землю, перше бо небо та перша земля
проминули, і моря вже не було.
Душа-Переможець набула нової свідомості й піднялася над ілюзіями
фізичного існування та бажаннями матеріального світу. Безсмертна
Душа бачить внутрішнє царство вищими почуттями.
2

І я, Іван, бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від
Бога, що був приготований, як невіста, прикрашена для чоловіка свого.
Це внутрішнє царство — це Сонячне (Душевне) тіло, яке було
сформоване Вищим Розумом посвяченого шляхом об’єднання жіночого
(негативного) полюса та чоловічого (позитивного) полюса його
внутрішньої істоти.
3

І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з
людьми, і Він житиме з ними! Вони будуть народом Його, і Сам Бог буде
з ними,

Вібрації
Вищого
Розуму
тепер
генерують
високоенергійне
(одухотворене) енергетичне поле всередині Єдиної Нервової Системи,
яка діє як Космічна Свідомість у всіх здібностях Душі.
4

і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти. Ані смутку,
ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося!
У цьому новому світі більше немає випробувань чи страждань, а отже,
немає причин для нещастя. Попереднє усвідомлення фізичного
існування та його циклу народження та смерті не існує, оскільки
трансцендентна природа внутрішнього царства витісняє все попереднє
існування.
5І

сказав Той, Хто сидить на престолі: Ось нове все творю! І говорить:
Напиши, що слова ці правдиві та вірні!
Внутрішнє усвідомлення Душі-Переможця тепер стає новим всесвітом
(мікрокосмом), і Душа займає своє місце серед безсмертних істот, чиї
вібрації мають Справжню Вічну Природу.
6І

сказав Він мені: Сталося! Я Альфа й Омега, Початок і Кінець. Хто
прагне, тому дармо Я дам від джерела живої води.
І так Велика Робота завершена. Початком і кінцем Великої Роботи є
усвідомлення Душею свого власного походження та робота над
вдосконаленням. Підбадьорливі та відроджувальні струми життєвої
сили хребта тепер постійно живлять Вищий Розум творчою свідомістю.
7

Переможець наслідить усе, і Я буду Богом для нього, а він Мені буде
за сина!
Душі-Переможцю належать усі щедрі дари внутрішнього царства, де
свідомість душі відображає Космічну Свідомість.
8

А лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і
чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що
горить огнем та сіркою, а це друга смерть!
Тоді як друге народження (Душі-Переможця) призводить до злиття
свідомості Душі з універсальним і божественним, друга смерть
(особистості в її нижчій тілесній природі) призводить до знищення
всього, що відноситься до пожадливостей, пристрасті та бажання

нижчої природи, які переробляються в первинну субстанцію стихійного
світу.
9І

прийшов до мене один із семи Анголів, що мають сім чаш, наповнених
сімома останніми карами, та й промовив до мене, говорячи: Ходи,
покажу я тобі невісту, жону Агнця.
Вібрація зміїної (кундаліні) сили, яка завершила підкорення
генеративних центрів (чакри), тепер розкриває закінчену і прикрашену
небесну істоту Вищого Розуму.
10

І заніс мене духом на гору велику й високу, і місто велике мені показав,
святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога.
Через Подих внутрішнього духу Душа-Переможець піднімається до
мозку в своєму черепі, де відбувається внутрішнє одкровення
безсмертного Сонячного (Душевого) тіла.
11 Славу

Божу він має. А світлість його подібна до каменя дорогоцінного,
як каменя ясписа, що блищить, як кришталь.
Духовний зір Провидця сприймає Чисте Світло шишкоподібної залози
(каменю або Філософського каменю), або 3-го Ока, і кришталево чисту
свідомість, яку він забезпечує Сонячному тілу.
12

Мур воно мало великий і високий, мало дванадцять брам, а на брамах
дванадцять Анголів та ймення написані, а вони імення дванадцятьох
племен синів Ізраїля.
Аура, що оточує Сонячне тіло, відображає 12 силових центрів, через які
12 космічних сил 12 знаків Зодіаку (12 племен) фокусують свою енергію
в мікрокосмі людського тіла.
13 Від

сходу три брамі, і від півночі три брамі, і від півдня три брамі, і від
заходу три брамі.
Чотирикутне тіло з його чотирма напрямками (відповідними чотирьом
областям простору) скомпоновано в чотири тріади (по 3).
14

І міський мур мав дванадцять підвалин, а на них дванадцять імен
дванадцяти апостолів Агнця.

Аура має 12 центрів сили, де 12 знаків Зодіаку (12 апостолів — Матвія
10:1-4) мають свої шаблони або архетипи, записані в 12 одухотворених
якостях Душі-Переможця.
15

А той, хто зо мною говорив, мав міру, золоту тростину, щоб зміряти
місто, і брами його і його мур.
Золота вимірювальна тростина хребетного каналу з його величиною
сили висхідного вогню Кундаліні визначає розмір і розміри аури, а також
її центри сили, через які тече енергія.
16

А місто чотирикутнє, а довжина його така, як і ширина. І він зміряв
місто тростиною на дванадцять тисяч стадій; довжина, і ширина, і
вишина його рівні.
Сонячне тіло має форму куба, рівні сторони якого в трьох вимірах
аналогічні математичній довжині, ширині та висоті, а висота та ширина
однакові, коли руки витягнуті. Вимірювання 12 000 - це збільшений
вплив 12 знаків Зодіаку на мікросвіт.
17 І

зміряв він мура його на сто сорок чотири лікті міри людської, яка й
міра Ангола.
Аура (стіна), яка є електромагнітним тілом людини (або її астрального
Я), має ідентичний номер (144), як і попередні 144 000 (число людства,
9).
18

Його мур був збудований з яспису, а місто було щире золото, подібне
до чистого скла.
Аура — це блискуча кристалічна речовина, яка самосвітиться; а саме
тіло випромінює, як сонце, кришталевою ясністю.
19 Підвалини

муру міського прикрашені були всяким дорогоцінним
камінням. Перша підвалина яспис, друга сапфір, третя халкидон,
четверта смарагд,
Силові центри аури, що оточує тіло, через які сили 12 сузір’їв (знаки
зодіаку/12 колін Ізраїлю) посилають свої різнокольорові вібрації, подібні
до самоцвіту (кольору веселки), є: (1) яшма = Діва (Леві). ), (2) сапфір =
Водолій (Рувим), (3) халцедон = Козеріг (Нефталім), (4) смарагд = Рак
(Беніамін),

20 п'ята

сардонікс, шоста сардій, сьома хризоліт, восьма берил, дев'ята
топаз, десята хрисопрас, одинадцята якинт, дванадцята аметист.
(5) сардонікс = Лев (Юда), (6) сардій = Овен (Гад), (7) хризоліт =
Близнюки (Симеон), (8) берил = Скорпіон (Манасія або Дан), (9) топаз =
Телець (Іссахар), (10) хризопрас = Терези (Ашер), (11) гіацинт = Риби
(Завулон), (12) аметист = Стрілець (Йосиф).
21 А

дванадцять брам то дванадцять перлин, і кожна брама зокрема
була з однієї перлини. А вулиці міста щире золото, прозорі, як скло.
Кожен із знаків Зодіаку (працюючих у Сонячному тілі) був сформований
у мудрості (Перлина Мудрості), і кожен діє як концентричне коло в
межах Одного Колеса Життя; а кришталево чистий спинний мозок є
магістральною дорогою через усе тіло.
22 А

храму не бачив я в ньому, бо Господь, Бог Вседержитель то йому
храм і Агнець.
Все одухотворене (підживлене ефірним вогнем) тіло тепер є Храмом
Божественної Свідомості.
23

І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили, слава
бо Божа його освітила, а світильник для нього Агнець.
Сонячне тіло тепер освітлюється зсередини внутрішнім сонцем
(шишкоподібна залоза — третє око) і внутрішнім місяцем (гіпофіз).
Просвітлений Вищий Розум є Храмом Сонячного тіла.
24

І народи ходитимуть у світлі його, а земські царі принесуть свою славу
до нього.
І якості, які зберігаються, і очищені почуття, які керують тілом,
освітлюються вищою свідомістю, яка прославляє все тіло.
25

А брами його зачинятись не будуть удень, бо там ночі не буде.

Для Душі-Переможця існує вічна свідомість тепер, коли його Вищий
розум освітлений.
26

І принесуть до нього славу й честь народів.

The newly illuminated qualities become light-bearers to all parts of the body.

Знову освітлені якості стають світлоносними для всіх частин тіла.
27 І

не ввійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гидоту й
неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця.
Звіриній темній нижчій природі немає місця в Сонячному тілі, і лише
чисте, істинне й прекрасне панує верховним у житті Просвітленої
Свідомості.

Об'явлення 22
22 І показав він мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що
випливала з престолу Бога й Агнця.
Єдина Сила у Всесвіті, в якій усе життя рухається та існує, протікає
зараз, як водоспад чи злива з хмари, через Просвітлений Розум і
проходить через спинний мозок.
2 Посеред

його вулиці, і по цей бік і по той бік ріки дерево життя, що
родить дванадцять раз плоди, кожного місяця приносячи плід свій. А
листя дерев на вздоровлення народів.
У центральному шляху, через який протікає заряджена енергією рідина,
і з кожного боку центрального каналу (спинного мозку) функціонує вся
спинномозкова вісь з її гангліями та дві нервові системи (симпатична та
парасимпатична, Іда та Пінгала). унісон, щоб щомісяця виробляти
місячне насіння, яке дозріває в кінці річного циклу, щоб допомогти
регенерувати тіло.
3

І жадного прокляття більше не буде. І буде в ньому Престол Бога та
Агнця, а раби Його будуть служити Йому,
Проклята функція генеративного акту висохне, і лише відроджені
(збережені) елементи та життєва сила, які служать вищій меті побудови
вищого інтуїтивного розуму, існуватимуть у Душі-Переможцеві.
4

і побачать лице Його, а Ймення Його на їхніх чолах.

Тепер душа усвідомлює своє Божественне Я, яке запечатлює
Божественну Свідомість у 3-му Оці.

5А

ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в
світлі сонця, бо освітлює їх Господь, Бог, а вони царюватимуть вічні віки.
Внутрішнє царство Душі освітлюється Просвітленим Розумом, який
несе Світло, Істину та Шлях до всіх здібностей тіла.
6

І сказав він до мене: Це вірні й правдиві слова, а Господь, Бог духів
пророчих, послав Свого Ангола, щоб він показав своїм рабам, що
незабаром статися мусить.
Вібрації істинних вчень, які Провидець сприймає своїм внутрішнім
зором, служать на користь Великої Роботи, яку необхідно здійснити.
7 Ото,

незабаром приходжу. Блаженний, хто зберігає пророчі слова цієї

книги!
Робота незабаром буде завершена, і блаженство досягнення приходить
до Душі, яка сприймає і розуміє метод, за допомогою якого здійснюється
Велика Робота.
8І

я, Іван, чув і бачив оце. А коли я почув та побачив, я впав до ніг
Ангола, що мені це показував, щоб вклонитись йому.
Я, Посвячений, був свідком внутрішньої роботи таємничого тіла, і я хотів
вклонитися божественній формі, яка розкрила таємниці тіла.
9

І сказав він до мене: Таж ні! Бо я співслуга твій і братів твоїх пророків,
і тих, хто зберігає слова цієї книги. Богові вклонися!
Посвяченому ще раз нагадують, що божественність, здається,
допомагає у Великій Роботі, і що Провидці — це братство працівників,
які дотримуються універсальних таємничих вчень і схиляються лише
перед Всесвітнім Божественним Життям, яке Є.
10 І

сказав він до мене: Не запечатуй слів пророцтва цієї книги. Час бо
близький!
Посвяченого заохочують відкривати істини про людське тіло тим, хто
готовий до посвячення в його таємниці.
11 Неправедний

нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще
опоганюється. А праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще
освячується!

Але для тих, хто бажає продовжувати несправедливий шлях і бути під
владою нижчої плотської природи, це їхній вибір. Але людина, яка через
правильне життя і чисте життя прагне чогось кращого. . .
12

Ото, незабаром приходжу, і зо Мною заплата Моя, щоб кожному
віддати згідно з ділами його.
Що ж, до цієї душі реальність Безсмертної Душі приходить швидко, і
коли вона приходить, відбувається балансування достоїнств і недоліків,
і Закон Причини і Наслідку (Карма) приносить справедливу винагороду.
13

Я Альфа й Омега, Перший і Останній, Початок і Кінець.

Божество оголошує, що він є першим Логосом (Затінюючим Я або
Знаючим) і останнім Логосом (втіленим Я або Мислителем), початком
нашого Вищого Я та єдиною постійною частиною нашого єства.
14 Блаженні,

хто випере шати свої, щоб мати право на дерево життя, і
ввійти брамами в місто!
Безсмертя належить тим, хто навчився використовувати Життєву Силу,
щоб відкрити центри свого тіла, щоб отримати участь у Космічній
Свідомості, яка притаманна церебрально-спинномозковому Сонячному
(Душевому) тілу.
15

А поза ним будуть пси, і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни,
і кожен, хто любить та чинить неправду.
Для тих, хто відмовляється правильно використовувати Життєву Силу і
продовжує жити низьким життям і потопати в тілесних насолодах і
скоювати злочини проти душі і тіла, ті продовжуватимуть жити життям
брехні.
16 Я,

Ісус, послав Свого Ангола, щоб засвідчити вам це у Церквах. Я
корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня!
Божественність розкриває себе зараз як Христовий Розум, який є
свідомістю, яка діє через центри тіла. Це також та сама свідомість, яка
має своє коріння в небесах і гілки на землі, і зірка, яка завжди сяє в 3му оці.
17

А Дух і невіста говорять: Прийди! А хто чує, хай каже: Прийди! І хто
прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо!

Посвячений, об’єднаний серцем і розумом, тепер чує внутрішній голос
(дух совісті), який завжди лунає з повідомленням про використання вод
Життєвої Сили для регенерації.
18

Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги: Коли хто до
цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі
оцій.
Свідчення посвяченого служить для пізнання таємниці людського тіла.
Будь-яка зміна фундаментальних принципів вчень, які ведуть до
регенерації, лише зашкодить людині, яка неправильно використовує
Життєву Силу.
19 А

коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог
частку його від дерева життя, і від міста святого, що написане в книзі
оцій.
Ті, хто неправильно використовує або втрачає Життєву Силу у своїх
тілах, страждатимуть від наслідків втрати частини життєвої сутності, що
призведе до втрати вищої свідомості.
20 Той,

Хто свідкує, говорить оце: Так, незабаром прийду! Амінь. Прийди,
Господи Ісусе!
І тому свідчення посвяченого підтверджує Істину Вірної Вібрації (ОМ,
Амінь), яка викликає прихід Вищого Розуму в людині.
21

Благодать Господа нашого Ісуса Христа зо всіма вами! Амінь.

Головна Христова Свідомість перебуває всередині всього людства. ОМ,
амінь.

OM
АУМ
AMIНЬ

Тетраморф
Людина, Лев, Бик, Орел
Матвій, Марк, Лука, Іван
Водолій, Лев, Телець, Скорпіон
Повітря, Вогонь, Земля, Вода
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