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МИСТЕРИЈА ЕЛЗЕР
Џ. Херберт Бренан,1 во својата книга „Окултен рајх“,2 го пиши следново:
„Е осми ноември 1939: членовите на ‘Старата гарда’- луѓето кои активно го
подржувале националсоцијализмот уште од првите денови- се собрале во минхенската Пивница. 3 Покрај напнатоста предизвикана на недавниот почеток на војната,
тоа било весело друштво. Се собрале да би ја прославиле шестнаесет годишницата
на минхенскиот пуч започнат во Пиварата. Прославата однапред најавена во националистичкиот календар била уште прилика за држење на говорот, пиење на кригла
пиво и сеќавање на старите денови. Врховните функционери на партијата биле присатни- во склад со протоколот- независно од тоа дали учествувале во покушување
на пучот 1923, или не. Се шпекулирало за тоа дали сака да се појави и самиот Хитлер. Претходните години редовно доаѓал на таа прослава, ама овој пат ни радио
ниту печатот званично не го најавиле неговото доаѓање. Упатените нацисти тоа му
го припишувале на новонастанатите, војни услови, и биле во право, оти Хитлер
навистина се појавил и одржал еден од своите вообичаени говори“.
Герман бил тн.словенски Бог, како и тракиско име, што било пренесено вон
Балканот. Па дури Склавините=тн.Словени во Германија имале тракиски традиции.
Да не се изуми, Македонија до 1808 година била до реката Дунав, што било
променато со Германецот Цојне. А и Deutschland е само според Деут=Теут- Деута,
која била илирска кралица. Македонците биле Траки и Илири, а Русите, според Нестор (11- 12 век), потекнале од Илирија.Затоа Русите биле и Илири со рецки (руни).
„Ипак, не било баш како и обично. Само месец дена пред оваа прослава, пошто германската армија ја прегазила Полска, нацистичкиот печат почнал да се полни со наслови кои говореле дека нивната земја е ‘волјна да воспостави мир’. Многу
Германци поверувале во таа волја, и премда одговорот на Сојузниците бил во најмала рака ладно одбивање, владеело општо верување дека војната ќе биде готова
до Божиќ. Најпосле, узрок на избивањето на непријателствата, на Полска, буквално
престанало да постои. Ова уверување го предгрејувала и званичната нацистичка
пропаганда.
Но, од некој свој разлог, Хитлер ја искористил оваа прилика да стави точка
на тој оптимизам. Својата публика ја упозорил дека на нивната татковина и престоји втора војна. Геринг- и го открил тоа прв пат на јавноста- наредил да обави припреми за војна која ќе трае најмалку пет години. Во климата која владеела во тој тренуток говорот никако не се вклопувал. Во останатото, настапот бил прилично краток- многу пократок што тоа обично бил порано. Хитлер, исто така, постапувал
спротивно на својот обичај после говорот да се задржи уште некое време во разговор со старите другари за добрите стари времиња. Три минути пред девет, тој и неговата придружба ја напуштиле Пивницата.
Девет минути после девет, експлодирала бомба поставена точно зад говорницата, убивајќи седум и ранувајќи шеесет и три луѓе. Салата била потполно уни1
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штена. Местото на кое Хитлер стоел останало затрпано две метри со дебел слој на
рушевини. Да останал, ни во никој случај не би преживеал.
Само две недели подоцна, 21. ноември, германската јавност сознала дека
Гестапо го фатил атентаторот. Према Химлеровите зборови, тоа бил триесетшестгодишниот Георг Елзер (Georg Elser), зад кого, наводно, стоела британската обавештајна служба. Ама, извесен број луѓе таквата изјава не можела да ја прифати тек
така. Така, на пример, Вилијeм Шајрер (William Shirer), кој во тоа доба бил дописник на мрежата ЦБС од Берлин, во својот дневник под датумот 9. ноември запишал: ‘Никој уште не знае кој тоа го направил. Нацистичкиот печат вришти како тоа
биле Британците, англиска обавештајна служба ! Го оптужуваат дури и Чемберлен
(Chamberlain) ! Нам мнозина тоа, меѓутоа, ни мириса на уште едно ‘Палење на Рајхстагот’. ’ Повеќе од дваесет години подоцна (1960), пишејќи го своето дело Успон
и пад на Треттиот рајх, Шајрер ја поновил истата сумливост. Историчарот Ален Булок (Alan Bullock) е уште посигурен во тоа: ‘Атентатот на Хитлер,’ тврди тој, ‘го
организирал Гестапо како би ја зголемил Хитлеровата популарност.’ Во својата
книга Студија на една тиранија (1952) Булок опишува како Елзер е доведен од концетрационен логор Дахау и како му е обеќана слобода како вгради бомба во потпорниот столб близу кој Хитлер требало да стои. Уз паклената машина се најдувал
и еден сатен мехенизам, ама само затоа целата ствар би изгледала поубедлива, бидејќи да не бил поврзан со запалувач.(Берлин=бер лин: Бер-ов-о; Лин-ее/Линка,РИ)
Без сумливост, тоа е една мошне занимлива теорија, ама знатно помалку поуздана отколку што Булок мислел. Всушност, тајната подметната бомба никогаш
до крај не е осветлена. Поозбилно преиспитување на тврдењето дека Елзер бил само оружје во рацете на нацистите укажува извесен број недоследности. Така, на пример, изгледа дека ни самиот Хитлер не бил обавестен за заверата ! Кога во возот,
на патот за Нирнберг, сознал дека дошло до експлозија, очите му засјале од задоволство. ‘Сега сум задоволен’. Чинителот дека сум ја напуштил пиварата порано
отколку обично е потврда дека Провидението ги одобрува мојите цели !’ Тешко тоа
можело да биде мислење на човек кој веќе знаел дека до експлозијата ќе дојде ! Но,
можда тоа била тек една од неговите претстави оти, не смееме да заборавиме: Хитлер било одличен глумец.
Можда, ама само можда, оти мистеријата тука не се завршува. Елзер, тој немоќни пион на нацистите, на кому (сигурни сме во тоа) му је обеќана слобода, и кој
потоа е преварен, ниеднаш не ги оптужил нацистите. И, тоа е можда разбирливо.
Ама, Елзер бил поносен на својот покушај, дури и се фалел со него и на секој начин
покажувал дека е уверен дека баш тој го извршил. Денес одма би посумњале дека
над него е извршено ‘переење на мозокот’. Но, годината 1939. техниката потребна
за тоа уште не била измислена.
Шајреровото поредување со ‘Палењето на Рајстагот’ отвора уште еден проблем. Годината 1933. нацистите го искористиле човекот по име Marinus van der Lube, готово имбецил, да ја обави нивната валкана работа. Таков човек никогаш подоцна не може да се оптужува, бидејќи дека тешко му е воопшто јасно што се случува. Ама, што се однесува на Елзер, така очигледно ограничен човек, тој со Marinus
van der Lube никако не можел да се пореди. Освен тоа, голема е разлика измеѓу подметнување на пожар и подметнување на бомба. Елзер бил вешт уметнички столар,
се разбирал во електрика и бил воопшто среќен во занаетите. Тоа се чинители кои
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остануваат непроменети, му верувале дека бомбата е подметната затоа што тоа од
него го барал Гестапо или британска обавештајна служба или затоа што самиот, без
последица од страна, сакал да го убие Хитлер.
Во тоа доба, меѓутоа, ама и подоцна, постоеле угледни и поуздани сведоци
кои не сумњале во тоа дека заверата навистина постоела. Ханс Гизевиус (Hans Gisevius), бивш функционер на пруското министерство за внатрешни работи, човек
кој со еднаков презир гледал и на Хитлер и на Химлер, сведочил на судењето во
Нирнберг дека бил уверен нацистите да не биле вмешани во заверата. Ова е интересно сведочење, бидејќи да доаѓа од човек кој имал сите разлози своите стари душмани да ги прогласи со гомила сплеткораши. Генерал СС Валтер Шеленберг (Walter Schellenberg) отишол дури чекор понатаму тврдејќи во Нирнберг дека го читал
записникот од сослушањето на кое Елзер прво бил дрогиран, а потоа хипнотисан.
Тие, како и сослушувањето кое лично го обавувал, го увериле дека покушувањето
на атентатот не бил варка. На таков заклучок нас не наведува и логиката. Дали ‘верниот Хајнрих’, како што Хитлер го нарекувал Химлер, навистина бил во состојба
да го ризикува животот на човекот на кому му должел сè ? Оти, дури ако заверата и
била варка, Хитлер ипак го одржал својот говор стоејќи само пола метар подалеку
од вистинската бомба. А ако, како што наведува и Булок, Хитлер бил необавестен
за лажната завера, како можеле да го наведат да говори пократко отколку обично и
одма потоа да ја напушти салата, што, исто така, не му било обичај ? Хитлеровата
тврдоглавост била општопозната ствар. Нигде не е забележано дека ја изменил макар една своја одлука кога би еднаш би ја донел. Дали нацистичките дворани, кои
се треселе пред ним, би преминале преку тој чинител оставајќи себе тек дванаесет
минути на располгање ?
Дури и ако не се обзириме на такви размислувања, прашањето на мотивот
создава нови проблеми. И Булок и Шајрер сметале- помалку или повеќе поузданодека целата ствар била измислена да би се зголемила Хитлеровата популарност.
Ама, тој веќе бил популарен- всушност, популарен отколку што тоа би било за овој
свет, и премногу популарен една така опасна реклама би му била потребна. Штоповеќе, само еден лист од мноштво со железна рака нацистите го контролирале германскиот печат утредента по атентатот пишел за неуспешниот покушај. Да во
прашање била пропаганда, за тоа би пишеле сите.Шајрер сметал дека реакцијата на
печатот била ‘чудна’. ‘Несфатлив’ би бил подобар израз, воколку веруваме дека сè
било варка. А и зашто Химлер чекал две седмици на јавноста да им би се пофалил
како Елзер е фатен ?Зар на пропагандата ефикасноста на неговата тајна полиција не
би била поголема да временскиот период потребен за ‘затворање’ би бил пократок?
Па дури и ако се согласуваме со сведочењето на Гизевијус, Шеленберг, а и
самиот Елзер, кој нас не упатува на тоа да покушајот на атентатот бил вистински а
не монтиран, уште секогаш се суочуваме со околностите кои, најблагу речено, се
чудни. Химлеровиот покушај во заверата да ја вплетка британската обавештајна
служба можеме да го сметаме за опортунизам. Ама, што да се рече за распоредот на
кој Хитлер секогаш се држел ? Зошто, спротивно на обичајот, отишол порано ? Дали тука се работи за пука коициденција ? Или, како што тој самиот тврдел, тука треба да се бара прст на Привидение ?
Или се работи за нешто друго ?

6
Постои уште едно објаснување, кое званичниот историчар безобѕирно го игнорира: Хитлер поседувал моќ на прекогниција. Поточно, бар во одредена мера,
можел да ја предвиди иднината“.
СВЕТ НА ВИДОВИТОСТ
„Уверувањето дека видовитоста постои било и пред 1939. година. Видовитоста била важен аспект на проучување на општеството за физички истражувања
уште од 1882. година во Велика Британија, односно од 1885. во Соединетите Држави. Статистичката анализа на феноменот започната е годината 1933, кога доктор Џ.
Б. Рајн (J. B. Rhine), тогашен началник на Отсекот за парапсихологија на Дјук Универзитетот во Северна Каролина (Duke University, North Carolina), започнал серија
на експерименти со субјектот Хјуберт Пирс (Hubert Pearce)“.
Херберт Бренан, б=в, тн.словенско име и презиме. Истото се однесува и за
Рајн (рајов-рајон-рајот, в-н-т) за машки и Рајна за женски род, како и Каролина итн.
Инаку Склавини=тн.Словени имало до реката Рајна. Следи Лозана од лоза...
Да не се изуми, германската митологија била тн.словенска.А и Велс=Велес...
Според изворите, Келтите биле Бриги со својата бригиска писменост. Следи
по пропаста на Македонија од Рим 150.000 македонски робови биле населени низ
континентот, што продолжило за целото римско владеење. Најбарани биле машки
до 15 години, кои биле колонизирани од Римјаните. Колонизирањето завршило со
Јустинијан I кој бил последен римски цар. Со преселбите не се завршило. Тоа продолжило и во следните векови,а од исламот се бегало.Истото до денес не завршило.
„Денес Рајновите методи добро се познати. Тој во текот на своите експерименти се служел со специјално направени шпил карти. ‘Зенеров шпил’, како картите ги нарекуваме, се состојат од карти на кои бил насликан еден од пет емотивни
неутрални симболи- квадрат, круг, низ таласти линии, крст и ѕвезда. Од субјектите
е барано да погоди која карта е следна под условите кои ја исклучувале употребата
на било кој од петте чула. Бројот на погодените карти тогаш е споредуван со бројот
на случајните погодоци кои можеле да се очекуваат. Кога доброволецот во повеќе
наврати погоди поголем број карти од оној кој би можел да се очекува случајно дека ќе ги погоди, се сметало дека поседува моќ на екстрасензорна, значи вончулна
прецепција (ESP). Со други зборови, дека нашиот начин информацијата да прима
не употребувајќи ни едно од постоечките чула- вид, слух, мирис, вкус или додир.
Рајн започнал со своите испитувања на ESP истражувајќи ја телепатијата и
видовитоста. На оба овие полина неговиот прв субјект, Пирс, покажал прилично
способност. При прилика на тестирањето на неговите прекогнитивни моќи, Рајн од
Пирс захтевал да погоди со кои ред картите во шпилот ќе бидат поредени. Потоа би
ги промешал картите. Накратко, од субјектот се захтевало да го предвиди идниот
ред на картите. Пирс во тоа бил премногу успешен да можело да биде збор за случајност. (Шпил=игра: шпил=спил=с пил, пили, а со пили се сечи...- игра, Р.И.)
До јуни 1939, после шестгодишните експерименти, опрезниот доктор Рајн
дошол до заклучок дека е прикупено ‘толку докази да неопходно сочинил нова,
алтернтивна хипотеза во колку не се сака прекогхнитивниот ESP да постане устален феномен’. Две години подоцна, 1941, неговите замисли добиле независна подршка од Лондон, каде доктор Џилберт Сол (Gilbert Soal) извел серија на строго кон-
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тролирани експерименти со извесниот Бејзил Шеклтон (Basil Shackleton). Соловите
методи биле мошне слични со Рајновите, со тоа што тој вместо Зенеровиот шпил го
користел шпилот на карти на кои биле насликани животни. Уз сета контрола, Шеклтон постигнал успех знатно поголем отколку што би бил случај да се работело за
чиста случајност. Дури и десет години после експериментот, критичарите можеле
едино да тврдат дека во прашање била превара. Но, Соловата репурација на озбилниот научник била и повеќе отколку доволна да ја исклучи таа можност.
Лабораториските експерименти со прекогниција се наставени. Се објавуваваат и денес. Се насобрани доволно докази во прилог на постоење на прекогницијабар исто толку колку постојат докази за постоење на космичка радијација, на пример. Па ипак, количината на докази малку влијаела на јавното мнение. Всушност,
научните кругови почнале тек отскоро, и уште прилично оклевајќи, да ја третираат
прекогноцијата озбилно. Затоа таа ретко се размотрува вон парапсихологијата.
Многу научници- а тоа се управо оние кои нам ни пишат историја- уште секогаш
тврдоглаво одбиваат да го признаат нејзиното постоење. Или, ако и веруваат, немаат јасна претстава за тоа како таа функционира и који неа и се домети.
Така, на пример, на еден бивш службеник на Адмиралитет е изложена теоријата за Хитлеровите прекогнитивни моќи. ‘Ама, Хитлер не можел да биде видовит’, протестирал тој, ‘инаку не би чинел грешки кои ги чинел- всушност, во тој
случај би ја добил војната.’ Примедбата, без сумливост, стои, со тоа што не го зема
во обѕир начинот на кој прекогницијата функционира. Накратко, пред него што почнеме да донесуваме било какви заклучоци, мораме да знаеме што еден ‘видовњак’
може а што не може да учини.
Тестовите со картите можат да ги очаруваат парапсихолозите, ама за обичен
човек (како и за оние кои учествуваат во ним) главен проблем на статистичкото испитување есте како да се сузбија досадата која неминовно во текот на нив се јавува,
бидејќи во тие случаеви ESP способностите знатно опаѓаат. Во суштина, тие тестови можат да пружат увид во способноста на предвидување тек во одредена мера.
Ипак,тие се корисни затоашто потврдуваат со стопостотна сигурност два чинители:
1) без икаква сумливост е можно да се види- подобро да се рече, да се осети- иднината; 2) дури ни најспособните субјакти не се сосем прецизни. Истражувањето,
во меѓувремено, упатува на уште неколку важни ствари на кои валјда да му се обрати внимание. Така, на пример, состојбата на емоцијата на испитаниците може во
голема мера да влијае на резултатите, а и нивото на заинтересираност е од непроценливо значење.
Најновите советски истражувања укажуваат на тоа дека нивото на можноста
на ESP опаѓа и расте во зависност од Месечевата мена- во најмала рака е чудно да
вештиците веќе со векови веруваат во нешто што науката тек во последно време им
дала потврда. (Менес, мена:менструација,менопауза...,мена-промена-измена...,Р.И.)
Постојат два пристапа на истражувањето на феноменот ESP- квантитативни
и квалитативни. До сега сме се бавеле само со оние квантитативни,поточно со друг,
доседен низ на статистички тестови спроведени во лабораторијата. Ако квалитативнот пристап, кој се бави со помалку поузданите,а ипак далеку поспекулативни,
аспекти на индивидуалното искуство со ESP може пред да се поврзе со оние со што
тренутно се бавиме, а тоа се Хитлеровите способности на тој план. Постојат практично илјада видовњаци кои никогаш не поминале низ тест со карти. Постојат ду-
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ри и некои од нив чија способност не доаѓа во сумливост, и која на тој тест се подвргнале- не покажуваат никакви особити резултати. Научниците денес, премда оклевајќи, признаваат дека така осетливите таленти не се секогаш склони сите свои
способности да ги исполуваат во лабораториски услови.
Некои истражувачи сметаат дека видовњакот, всушност, има многу повеќе
отколку што би можеле и да помислиме, еден од примерите кои го наведуваат како
доказ есте и чинителот дека бар две стотина луѓе предвидело катастрофа која 1966.
година се случила во Аберфан во Велс. Она што таму се случило оставило траен
траг на свеста на Британците. Во 9 и 15 часот наутро, 21. октомври 1966, пола милион тони тешко брдо шлјака која го надвисувало ова мало село во јужен Велс се
обрушило, уништувајќи на својот пат една школа, ред куќи и фарма. Од 144 жртви
на оваа катастрофа, 116 биле деца“.
Стои Велс=Велес, како и Аберфан=абер фан=пан=Пан, а и абер=а бер, б=в.
Да не се изуми дека во раниот период на римското доба низ Европа се најдувале и балкански имиња на реки, планини…Следи потеклото им било балканско.
„Дури и една од малите жртви го предвидела она што се случило. Две ноќи
пред несреќата, малата Ерил Меј Џонс (Eryl Mai Jones) сонувала како ‘нешто црно’
ја прекрива нејзината школа. Ама, како што и рекла на својата мајка, не се уплашила од смртта, оти ќе ‘биди со Питер и Џун’, двајца нејзини другари од одделението. Денес телото на Ерил Меј лежи покопано измеѓу телата на Питер и Џун.
Останатите предвидувања на трагедијата во Аберфан варирале од оној со кој
се искусил Александар Вен (Alexander Venn), кој 14. октомври истата година имал
јако претчуство дека ќе се случи некоја голема несреќа поврзана со шлјаката, до визија на госпоѓата Моника МекБин (Monica McBean), која видела црната планина
како лизга и децата покопана под таа лавина тек неколку трентутци пред него што
тоа навистина се случило“.
До денес тн.словенски женски имиња завршуваат со а.Вакво било и Моника,
Ана Комнена, како и на царица Василиса=Василица, што важи и за Александра, од
машкото Александар=Але ксандар=Касандар=касан дар, што било и митолошки за
Алес=Арес: битолски „але шо праиш“, а охридски „аре што правиш“-„По-боже што
правиш“. Александар се борел како див, е секој Див бил Џин=Џун. Во Библијата
Александар е прикажан како Јарец=ј арец=Арес, кој бил бригиски бог, а Бригијка
била неговата баба Евридика=е ври дика- мајка на Филип=фи лип, пи лип-а... Следи Бригот Пир, според кого имало и Епир=е пир, бил преставен како Јарец со рогови, што било и со Бригот Комнен-Георг Кастриотис. Глаголицата од Македонија со
лавот стигнале во Далмација и Венеција, каде симбол им останал лавот. Кирилицата од Бригија=Брзјакија со Јарец во Истра. Денес на Истра симбол му е Јарец.
Низ Европа симбол им е македонскиот лав и бригискиот јарец. Низ Европа најмасовно говедо останало бригиското=фригиското, од Бригија=Фригија=Фризија, чии
рогово до денес го носат наследниците на Викинзите. На врвот на лаѓите на Викинзните е поставено телото на бригиската змија со глава на македонскиот лав. Следи
денес Англичаните да играат топка, како што играл Александар Македонски. Топка
играле Баските со македонско потекло, што било и со Маите- македонско потекло.
„Од две стотини субјекти кои тврделе дека биле во ситуација да ја предвидат несреќата, само шеесет нив озбилно е испитано на научна основа. Од тие шеесет, како установил лондонскиот психијатар Џ. С. Баркер, во дваесет два случаеви
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постоеле бар четири сведоци кои можеле да ги потврдат наводите на субјектите.
Двајца дури своите визии и ги запишале пред трагедијата- бил тоа необорив доказ,
и уште есте- воколку воопшто е потребно понатаму да се докажуваат прекогнитивните способности.
Трагедијата привлекува визија на иднината како што магнетот привлекува
метални опилјки. Бројот на луѓе кои ‘знаеле’ дека ‘Титаник’ ќе потони пред него
што тоа навистина и се случило е неверојатен. Еден писател, Морган Робинсон, го
предвидел бродоломот цели четириесет години пред него што до него навистина
дошло, и некои дванаесет години пред него што ‘Титаник’ воопшто бил изграден.
Луѓето кои биле во состојба да ја предвидат трагедијата во Аберфан или потонувањето на ‘Титаник’ можеле да имаат тек една изолована, активна епизода на
екстрасензорна перцепција. Меѓутоа, постојат луѓе кој иднината ја гледаат помалку
или повеќе конзистентно. Госпоѓата Џин Диксон (Jean Dixon) веројатно е најпознат
современ пример за тоа. Годината 1952, а потоа и 1956, предвидела атентат на претседателот Кенеди кој се одиграл знатно подоцна. Само неколку дена пред убиството, визијата и се вратила: ‘видела’ тамни облаци како се собираат над Белата
куќа. Тоа е нејзино најпознато пророчанство, ама далеку од тоа дека е и едино. Измеѓу останатото, предвидела и расни немири на американскиот Југ кои избиле на
крајот на шеесетите. Па ипак, ни таа не е непогрешива: предвидела војна измеѓу
Америка и Кина до која- не дошло.
Тоа им се случува и најдобрите видовњаци. Им се случува навистина добро
да предвидат, што говори во прилог на нивната вистински талент. А ипак, уште секогаш им се случува во голема мера да грешат. Испитувањата покажале дека можностите на грешката се поголеми во колку видовњакот во своите предвидувања се
оддалечува од стварите кои се однесуваат на него лично.
Од тенденцијата до совршенство го илустрира испитувањето на трудот на
Едгар Кејс (Edgar Cayce). Кејс, кој умрел 1945, бил еден од најпознатите видовњаци во Америка. Неговата специјалност биле воспоставување на дијагнози и лечења
на психички пореметувања. Ги лечел некои триесет илјади пациенти, понекогаш со
голем успех, понекогаш без видливи резултати. Иако бил мошне успешен на ниво
на лична екстрасензорна перцепција, неговите резултати во предвидувањето на широката скала од далеку не биле така успепшни. Неговите ученици понекогаш готово натчовечки се трудат некои од неговите чудни пророчанства да ‘втурнаат’ во настаните на кои се однесувала, ама тоа не им поаѓа претерано за раката- едноставно
затоа што Кејс на тоа поле не бил ништо од осреден пророк на катаклизма, а со
осредност во тој поглед не значи ништо. (Катаклизма=ка та клизма- клизам, Р.И.)
Во време додека ова го пишам (1973), видовњак со најголем процент остварени пророчанства е слепата бугарска селанка Ванга Димитрова, која постигнува и
фасцинантни 80 проценти точни предвидувања. Ама госпоѓата Димитрова одбива
својот талент да го примени на политиката. Работејќи под надѕорот на бугарската
власт, таа им предвидува иднина само на оние кои неа директно и се обратат“.
Ванѓа Димитрова била само Македонка, од македонскиот дел кој во Балканските војни Македонија од Бугарија била окупирана, а другите од Србија, а повеќе
од половина од Грција, и дел има во Албанија. Таа предвидела дека Македонија ќе
се обедини- таа ќе се ослободи.Таа како припадник на белата раса ја имала таа моќ,
што не било случај со монголските Индијанци, во кои имало дури индијанско пле-
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ме Черокез,со значење „краток нож“.Со него Македонците со векови се режени...од
нивните браќа Черкези. Овие се мнозинство во Арнаутите- малцинство се Татарите. Арнаутите вкупно се 90%, а Скиптарите само уште 10%. Скиптарите, од скиптар, се Бриги со сите бригиски гласови, дури и тн.Вукови. Нивниот јазик содржел
грчки, романски, словенски и татаро-турски зборови, а нив ги броел Густав Мајер.
„Сè тоа сугерира на општаприсатност на прекогницијата на оваа планета. Заради пример, госпоѓата Едит Литлтон (Edith Lyttleton) 1915. година учествувала во
експериментот со автоматско пишење, кој како резултат ги имал, измеѓу останатото, и зборовите: ‘Рака испружена да го заустави Berhtesgarden… одмазда на Судбината сè поблиска и поблиска... на минхенската врска сети се дека ... чудни ствари ќе
видете...’.
Измеѓу 1908. и 1918, пензионираниот офицер на британската војска Џон
Олејн (John Alleyne) предвидел неколку војни операции од Втората светска војна,
вклучувајќи и осаменоста на Британија после падот на Франција, и германските војни успеси од 1940. година.
Ама, иако можно, овој вид предвидување не е нималку лесно. Повеќето видовњаци кои се вработат во така нешто мошне брзо се најдува во мочварата на спекулативни будалиштини. Од друга страна, се чини дека нивниот успех вотолку им
е поблиску на личноста во чија иднина се покушава да се проникне. При тоа, наравно, најпрецизно погодуваат управо кога се работи за нивните сами. Лујза Рајн (Louisa Rhine) кажува: ‘Се чини дека најголемиот број на видовњаци напросто е опседнат со тривијалности кои се однесува на нивните сопствени судбини“.
И овде името Лујза е со македонски=тн.словенски женски род. Во САД на
Македонците им ги менуваат имињата на англиски, дури презимињата-на женските
им ги прифаќаат како на машките. Па следи традицијата си останала македонска.
„Ама, Адолф Хитлер бил единствен, дури и во тој чуден свет на видовњаци.
Оти, почнувајќи од 1933. година, тривијалноста од неговиот личен живот и те како
влијаеле на судбината на цели народи“.
Народите, европските, за кои говорат авторите, никогаш не постоеле. Со нив
започнува само на крајот на осумнесеттиот век со француската држава и нејзиниот
француски народ, а Французи во Франција има околу 50%. Следи никогаш немало
француска држава за да го има францускиот народ, чија држава би била негова итн.
Во Европа имало само Бригија, а потоа и Македонија. Со Филип Македонски Бригија била приклучена кон Македонија. Меѓутоа, Бригите како Бриги опстоиле и во 16 век. Следи најдобар доказ за Бригите: во Пакистан опстоиле Македонци од војската на Александар Македонски. Само тие биле Бриги со бригиски традиции: симбол Јарец- богот Арес, бригиски носии, везови, инструменти, песни и игри
итн., што го потврдил самиот нивни владетели Мир=мир, кога тој ја посетил неговата Р.Македонија. Па кај нив опстанале исти зборови, ист начин на живеење, правење на вино, сирење... Најбитни се нивните куќи- иако тие со својата Бригија немале допир цели 23 века, нивните куќи се развиле како бригиските, кои ги нема никаде во соседството на Македонците во Пакистан- наследство од својата Бригија.
Бидејќи нив никој не ги лажел дека тие биле Словени, како што последните
векови Македонците во Македонија без прекин се лажат, никогаш немало Словени.
Ова се потврдува и со доказот што исти знаци со исти значења се најдени во
Русија, Подунавјето, Балканот... и Каменот од Розета во Египет. Ова говори дека
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Русите, Подунавците, Балканците... и античките Македонци биле еден ист пелазгиски народ со јазик: варварски=пелазгиски=тн.словенски, тн.Хомеров- тн.Платонов.
Следи јазикот на Каменот од Розета да се чита со битолски говор, кој бил бригиски.
Па Птолемејци биле само Бриги,кои во Египет како Македонци со векови владееле.
ПРОРОЧЕН ФИРЕР
„Елементи на Хитлеровиот хороскоп наговестуваат видовњачки способности. Меѓутоа, дали тој навистина и ги имал ? За такво тврдење се потребни чврсти
докази.
Може да звучи чудно, ама докази се доволно чврсти- и не само тоа, тие се
очигледни. Премногу очигледни, всушност, Фиреровиот живот е проучуван од сите
страни, секогаш изнова, ама тој прекогнитивен елемент секогаш превидуван. А поново, управо тој елемент е присутен во тренутокот кога дошол на власт, сè до избивање на војната, 1939. година. Посматрачите подоцна раскажувале за неговите
‘челични нерви’, ‘тактички генија’, ‘инстинктивно познавање на човечката психологија’. Ама, Хитлеровите ‘челични живци’ беа повеќе привид отколку вистина:
поради тактички грешки ја изгубил војната, додека ‘инстинктивното познавање на
човечката психологија’ се сведувало на откритието дека луѓето, ако се дереш на
нив, пред или подоцна ќе се уплашат.
Тоа, наравно, е упростување, ама одредена корекција на уваженото мислење
без сумливост е потребна. Поради тоа што бил политичар, склони сме Хитлеровите
постапки да ги вреднуваме само со политички термин. Но, ако појдеме од тоа дека,
пред сè, бил видовњак,едни исти чинители добиваат многу поголема тежина и имаат повеќе смисла.
Кои се тоа, значи, чинители ?
Хитлер дошол на власт 1933. Во почетокот, таа власт била на стаклени нозе.
А ипак, тој одма потајно ја започнал својата политика на поново наоружување. Тоа,
наравно, било во спротивност со Версајскиот договор, со кој е завршена Првата
светска војна. Крајно збунувачки, навистина. Знаеме што се случувало триесеттите
години.Знамеме дека на Германија практично и е допуштено поново да се наоружа,
а подоцна дека тоа оружје и го користела. Знаеме дека Хитлер тоа успешно го протуркал. Но, 1934, кога процесот на поновното наоружување започнал, тек неколкумина Германци се грижеле за тоа што на тоа ќе речат Сојузниците. Политичките
сојузници сметале дека ризикот е голем. Економистите биле уште загрижени. Стопанството со војната на уздрманата земја стоела на премногу кршливи темели. Према нивното мислење, таквото стопанство не било во состојба долго да го подржува војниот естаблишмент. Само Хитлер смета дека Сојузниците не ќе направат ништо. И премда бил потполно незаинтересиран за еконимијата и вистински непознавач за тоа прашање, не се сложувал ни со своите стручни советници. Чуствувал
дека поновното наоружување пред ќе го ојача отколку ослаби германското стопанство. И бил во право.
Во рамките кои денес постојат, ни политичките ни економските потези кои
Хитлер во тоа доба ги чинел немаат смисла. Ама, упркос чинителот дека тек стапил
на власт, упркос на тоа што темелите на таа власт била климави, тој туркал напред.
Оти знаел...
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До крајот 1934, поновното наоружување на Германија постанала практично
јавна тајна. Во март 1935. Британија прва службено реаговала. ‘Белата книга’, објавена 5. март 1935. година, се бавела со недопуштено јачање на Луфтвафе. Високите
нацистички функционери биле, најблажо речено, мошне вознемирени.Меѓутоа, Хитлеровата реакција била типична арогантна. Само единаесет дена подоцна, 16. март
1935, едноставно ги супспендирал војните одредби на Версајскиот договор, го прогласил Законот за обврзано служење на војниот рок и почнал отворено да се наоружува.
На Сојузниците на располагање им стоела опцијата на превентивната војна,
која би била едноставно водена и лесно добиена во тренутокот кога Германија
уште не била наоружана. Франција, за која се сметало дека има најдобра армија во
Европа, захтевала акција. Ама, Британија се држела на страна. На крајот, Сојузниците не направиле ништо- управо како што Хитлер и предвидел.
Година подоцна, германските трупи вмарширале во Рајнската област. Тоа
бил директен предизвик на Франција- иста онаа Франција која, а нацисти тоа добро
го знаеле, се залагала за енергична акција во претходниот случај. Германските и
фрацуските војници се нашле сега лице во лице. Генералите на Рајхсвер биле ужасно нервозни тие денови. Не и Хитлер. Упркос на секое лигично објаснување, тој
знаел дека ни метак не ќе биде испален“.
Источно од реката Рајна, која била река на рај (рајов-рајон-рајот) Рајн, а извирала од Рајетски Алпи (во рајот секој си е рај),4 во Германија, имало само склавини во кои живееле само Склавини=тн.Словени со склавинска=тн.словенска митологија.Склавините поседувале балкански традиции,со кои таму дошле,како пивото.
Следи Склавините пишеше со свои руни, кои биле венетски=тн.словенски.
„Во март 1938, бидејќи со седмици постепено се подигала тензијата, Хитлер
ја анектирал Австрија. Дали икој можел да предвиди како Сојузниците ќе реагираат
на тој потег ? Реакцијата на политичарите во Лондон била силовита- бар вербално.
Рибентроп, кој во тоа време стоел со високите британски функционери, подоцна
признал дека во еден тренуток дури му паднало на памет да ги смири така што ќе
им речи дека мора да е збор за погрешни извештаји. Но, Хитлер, упркос здравиот
разум, чуствувал дека никаква меѓународна интервенција не ќе биде.
И- поново бил во право.
Кога би се бавеле со животите на чуените видовњаци какви се, на пример,
Петер Хуркос или Жерар Кроазе (Gerard Croiset), не би ни посумњале дека зад така
неверојатни одлуки морала да се најдува- екстрасензорна перцепција.
Во меѓувреме, Хитлер уште не ја завршил започнатата работа. Неговата визија на иднината уште секогаш го уверувала дека смее да повлекува потези со сигурност. Веќе во мај 1938. започнал да го појачува притисокот на Чехословачка, во
која неговиот похлепни поглед се зауставил на Германците населени со Судетите.
До средината на септември ситуацијата толку се погоршала да Шајрер, кој тогаш се
најдувал во Праг, во својот дневник запишал: ‘Војната е мошне близу’. Ама, стварите не биле онакви какви на сите им се чинеле. Војната не била на видик, бидејќи
дека Хитлер- уште еднаш упркос мислењето на своите војни сојузници- по своја
прилика тоа го чуствувал. Фирерот дури одбил да искористи како, наизглед неоп4

На германски rein значело чисто. Следи во рајот може да оди само оној кој е чист- исчистен од гревовите и кој грев не направил. Синоним му бил sauber. Јас признавам само истогласно толкување.
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ходен, излез од кризата, Чемберленовото изненадно доаѓање во Минхен. Штоповеќе, таа прилика ја искористил да ги зголеми своите захтеви.
Хитлер на споразумот пристанал тек при прилика на другите Чемберленови
посети во Минхен. Со тој споразум добил сè што сакал, без потреба да води војна.
Потезот на сјајниот коцкар, освен неколку- исходот не го знаел унапред.
Ама, Хитлер уште не достигнал сè што наумил: 15. март 1939, германските
трупи ја окупирале Чешка и Моравска. Сојузниците не направиле ништо, а се чинело дека и овој пат Хитлер знаел дека исходот ќе биде таков.
Од почетокот 1933, сè до 1939, кога германските трупи ја нападнале Полска,
Хитлер на планот на надворешна политика не направил ниедна грешка. А прашање
е дали навистина неговите видовњачки моќи го напуштиле во септември 1939.
Ниеден видовњак не ја гледа комплетната иднина. До него, тука и таму, допираат одломци.Повешти меѓу нив успеваат да се усредсредат на одредени детали,
ама секоја поширока слика најчесто е нејасна. Воопштено говорејќи, човекот обдарен со прекогнитивните моќи никогаш не добива информација за иднината во вербалниот облик. Госпоѓата МекБин, која ја предвидела катастрофата во милји одалечениот Аберфан, има визија и сонува сонови. Мора да биде во текот на триесеттите
Хитлер до крајност ја напрегал својата моќ на екстрасензорната перцепција како би
можел точно да предвиди што ќе учини Англија и Франција. Одговорот на тоа прашање секогаш бил ист: ништо. Ама, земајќи во обѕир го механизмот на предвидување, тешко е тој одговор да доаѓа во таа форма. По своја прилика, Хитлер бил во
состојба да ги види сликите. А тие слики се однесуваат, најверојатно, на покретот
на трупите.
Да претпоставиме дека Хитлер до крајни граници ги напрегал своите способности на екстрасензомска перцепаја да би видел што Британија и Франција ќе
учини ако тој ја нападне Полска, мораме, исто така, да претпоставиме дека поново
видел дека тие не ќе направат ништо. Судејќи по она што правел, мора да биде дека
неговата визија се покажала како на западниот фронт е сè мирно.
А тие визии биле- исправни.
Сојузниците објавиле војна во септември 1939, ама оддалеку навистина и ни
не ја започнале. Германските и француските трупи стоеле врововани секоја од своја страна на границата, ама ни метак не е испален ! Нацистичките трупи (уз помош
на Русите) така брзо ја совладале Полска да Сојузниците практично се нашле пред
свршен чин, кој за нив претставувал губиток. Во Берлин од ноќ во ноќ се очекувал
напад на британските бомбардери, ама тие не се појавиле. Деновите се претварале
во седмици, седмиците во месеци, а ништо, баш ништо не се случувало. Лондонците почнале да раскажуваат за ‘шаливата војна’, па дури и историчарите го прифатиле тој назив за тој период на војната“.
Склавинските=тн.словенски Германци биле во ровови на Рајнската граница.
Ваквите Склавини=тн.Словени, кои биле повеќебожци, ги покатоличувал Бонифациус (VIII век).Пак, покатолички јазик бил латинскиот.Потоа следел и Франковиот.
„Не е затоа ни чудо што пророчкиот фирер сметал дека Британија и Франција не ќе учинат ништо воколку неговата армија ја нападне Полска; во неговите визии, тие навистина ништо ни не направиле.
Према верувањето на вражачите од западна Африка, судбината има облик
на лепеза. Со текот на животот доаѓаме до точки на изборот од кои нашата судбина
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се шири како лепеза. Патот кој го одбереме не само да ја одредува стазата со која
ќе одиме,туку и онаа точка на која ќе се најдеме пред новата лепеза и новиот избор.
Неколкумина поуздани оракули кои нам ни стојат на располагање, меѓу ним и кинески, Ji Djing, како да го потврдуваат ова верување. Тоа верување не е детерминистичко и не гледа на иднината како на нешто од почетокот до крајот одредено. Пред би се рекло дека порака на таквите верувања е следна: ‘Ако ли тоа и тоа го направиш, резултатот ќе биде таков и таков’. Ji Djing функционира, што ќе потврдат
најголем број на оние кои со ним озбилно ќе се бават. Затоа иднината обликувана
како лепеза не смееме сосема да ја одфрлиме во своите размотрувања“.
Белците стигнале дури во Виетнам (зурла), како и во Монголија (гусла), итн.
Ова се потврдува и со доказот што монголските Индијанци ја немале гуслата, ниту
дувачки инструменти. Ваков бил кавалот..., наредени кавали во еден низ со разни
должини што се совпаѓа со секоја свирална дупка на секој кавал или шупелка итн.
Готите биле Татари со својот бугарски бог Асен, и денес бугарско име и
презиме, но никако германско. Германскиот го има поимот динг, како и кениг=кинг
како во Пекинг=пе (град) кинг (владетел).Спротивно и Ватикан=вати кан,5 што значи вати=нати=тати (Ватина-Натина-Татина како Атина) татко и кан (владетел). Само овој поим бил на Белците, кои продреле во Монголија со својот кан=ган=ван
=бан: бан во со својата бановина. Следи Албан=ал (алова-црвена) банија (земја), на
Кавказ- со црвеница,а спротивно на бригиска Арбанија=ар (ор-ора-ораница) банија.
„Може да се случи дека Хитлер за овие идеи понешто знаел- а можда имал
инстинкт за основен облик на времето. Без сумливост бил во состојба со сјајна прециозност да го одреди својот пат од точка до точка на одлука. Направил само една
грешка, ама се покажало дека таа грешка била фатална. Ја започнал, наиме, војната
на два фронта. До точката на одлука која го повела на погрешен пат стигнал, наравно, порано. Во еден тренуток пропуштил да го види часот во кој ќе се формира
една алијанса со Сојузниците, а против Русија, ќе биде можно.
Ама, иземајќи ги настаните кои настанале како последица на овој пропуст,
цела мрачна иднина на Европа била изложена во една сјајна пророчка книга, печатена 1925. година, која првобитно требало да го носи називот Четири и пол години
борба против лагата, глупоста и кукавичлукот. Нејзиниот издавач, извесен господин Макс Аман (Max Amann), со разлог инсистирал на скратување, па на нејзините
корици, кога најпосле се појавила, стоел друг, денес многу попознат наслов: Моја
борба (Mein Kampf). Таа книга е изузетен документ, и дека вон Германија била попозната, наивните британски и француски политичари знаеле со што се соочуваат.
Хитлер не ги криел своите цели. Мора да биде дека своите екстрасензорни способности ги напрегал до крајните граници како би ги изложил со таква прецизност.
Точките на одлуки висат во нашата иднина како петлја на некои гигантска пајакова
мрежа. Многу претскажувања се бават исклучиво со размак од една до друга. Но,
изгледа дека Хитлер, како и некои други видовњаци, бил во состојба, бар повремено, да го исцрта курсот низ мрежата која му го пружал наговестувањето на оддалечената иднина која лежи зад петлјата. Тој дар, ипак, не го стекнал лесно. Како
некој примитивен шаман, тој морал да се доведе во состојба на занос пред него што
5

Готите се носители на Ватикан, кој бил/е тн.словенски. Бидејќи Готите биле малкубројни, тие од
Балканот со себе понеле Домородци кои биле колонизирани низ Европа. Вакви биле и Баските- со
балкански=македонски традиции. Тн.словенски автори пишат дека Готите имале тн.словенски јазик.
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би постанал способен да ја види далечната иднина. Дури и тогаш тоа бил несигурен потфат, и, воколку не се разликувал од останатите пророци кои прорекувале
во занос, му се случувало, веројатно, да се ‘спушти на земја’ не сеќавајќи се што,
таму каде што бил, видел“.
Се говори за mein (мајн), како реката Мајна, која се викала Моен од моено:
моево-моено-моето, в-н-т. Следи мајн=мојн, а=о, рака=рока, е само мојана „борба“.
Да не се изуми,падежите во заемките на германски/англиски јазик се бригиски:ме и
ми-мене ме и мене ми: Ме викна (А), ми удри (Д). Па падежите имаат имиња на македонски: номе=н оме, за Горноречани водата оди, а за Долноречани иди, до оме=
име- Номинатив за номе=ниме; Акузатив=а кузати=казати; Датив за дати- да се даде; Генетив за ген=жен=жена која раѓа со својот ген=гин=Гина- гинокологија, а и
Порфирогенет=пор фиро генет: пора=порта=по рта=’рта=врта=врата, наспроти капија од капа која спречува на главата да капи. Значи, вратата се врти, а капијата се
крева на горе како што се прави со капата. Па и Порфирогенит била само врата за
фиро=пиро жештина на жената. Следи врата со жештини-црвено на жената при пороѓај. До денес пирејот се ништи само со пирење=горење, а од пир доаѓа до пират.
И Христофор Колумбо бил само Христ фор=пор-пора Колумбо со Колом. Следи тој
да биде само Христијанин кој ја минал портата со колом, а колониите се оградуваат
со колови.Па и затоа историски имало Херкулови Столбови, кои биле само Колови.
„Хитлер се поттикнувал со омраза и со зборовите. Се труел со деструктивни
емоции. Науката денес обратила должно внимание на биохемиските процеси кои
настануваат во тие околности. Крвотокот бива преплавен со адреналин во тренуток
кога жлездите со внатрешно лачење почнат да реагираат на такви емоции. Во колку
подолго викаме, во нашата крв ќе биде повеќе јаглен-двооксис-а е познато дека Хитлеровите говори биле долготрајни и бучни.Соочувајќи се со таквите биохемиски
процеси,мозокот понекогаш ја ‘менува брзината’,издигнувајќи се на ново ниво на
свест.Такво едно ново ниво на свеста понекогаш може да биде пратено со кратки
визии далеку на иднината.А Хитлер бил во состојба под влијание на таква интоксикација да се фрли на под,гризејќи ги окрајците на тепихот.Слично однесување е
приметено кај Хаиќаните опседнати со злобните духови со текот на виду-ритуалот.Зад грб,наравно,Хитлер бил нарекуван‘Teppichfresser’,то ест ‘ждерач на тепих’“.
Ваква традиција била на Белците со повеќе преселби-ама и на Македонците.
„Деветнаесетти септември 1939, Хитлер го одржал својот прв воен говор во
Гданјск, во Полска. Германската армија веќе ја прегазиле оваа земја. Колони на војници наголемо, всушност, се враќале во домовината. Главниот град, Варшава, уште
пружел отпор, ама било јасно дека тоа не може долго да трае. Се нагодувало дека
војната наскоро ќе заврши. Бидејќи полската држава престанала да постои,во склад
со наоднопаку нацистичката логика, ни договорите со неа за сојузништво со неа не
важеле. Затоа, значи, Британија и Франција сега поради Полска би се расипувале во
војна против Германија ? Ама, дури и ако би останале упорни, тие денови немало
Германец кој не бил уверен дека неговата татковина може таа војна и да ја добие.
Германската војска се покажала сјајна во Полска.
Најуверениот нацист од сите, без сумливост, бил самиот ‘Стар’, накртатко
фирер, Адолф Хитлер. Додека чекорел кон говорницата во Градската куќа во Гданјск, изгледал попоносен отколку икогаш. Ама, во текот на говорот го обзел бесотизгледа, пожестоко отколку икогаш. ‘Додека говорел за Британија,’ пише сепрису-
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тниот Шајрер, ‘лицето се грчело од хистеричниот бес.’ ‘Никогаш не ќе капитулираме !’, загрмел во еден тренуток. ‘Никогаш не ќе капитулираме !’
Сјајната парола, несумливо, ама никако неприкладна за дадената околност.
Германија била на својот врв. Нејзината позиции биле јаки. Кој воопшто ја споменувал капитулацијата ? Откаде сега тоа ? Подоцна, во текот на војната, таа парола
ќе постане една од најомилените во Фиреровиот вокабулар. Ја користел да ги поттикне своите поданици и помогнувачи дури и тогаш кога било јасно дека сè пропаднало и кога самиот Берлин бил пред пад.
Курт Вонегат (Kurt Vonnegaut) Млади, германско-американски писател, кој
и сам имал горки сеќавања на Хитлеровата војна, го измислил јунакот, нарекувајќи
го Били Пилгрим, кој бил во состојба во трентутците на спастичките напади да се
сели од еден аспект на својот живот во друг, без можност на контрола. Дали Хитлер можда бил помалку таков ? И нели биохемиските реакции на неговите испади
на бесот при прилика на говорот во првите денови на војната му овозможиле да го
назре неговиот крај ? И нели публиката во Гданјск, во своето победничко расположение, пропуштила да примети дека, всушност, пред себе има, бар на тренуток,
еден фирер кој на сите начини покушува да ги поттикне своите поданици и следбеници на последна одбрана на Рајхот кој се осипува ?
Нема никаква сумливост дека Хитлеровите говори повеќеструко нас не упатуваат на можност на неговитата видовитост. Нешто пред експлозијата Елзеровата
бомба ги изненадила своите слушатели со предвидувањето дека војната ќе трае пет
години. Дури и ако земеме во обѕир дека тоа можел да го изговори ‘одоко’, изненадува колку неговата прогноза била точна“.
ТАЈАНСТВЕНА МОЌ
„Адолф Хитлер е роден 20. април 1889, во пограничниот австриски град Браунау. Би можело да се рече дека цел тој крај е необично погоден за медијумитегоспоѓата Штокхамес (Stokhammes) е родена таму, како и браќата Вили и Руди
Шнајдер (Schneider).
Браќата Шнајдер имале неверојатна способност. Постариот од нив, Вили,
открил дека има психокинетичка моќ во текот на една сеанса кога му било само
шеснаесет години. Ги запрепастил другите учесници со тоа што, држејќи ги рацете
недалеку од лист хартија, на него го напишал зборот ‘Олга’. Ентитетот ‘Олга’ и медиумот Вили постанале набрзо предмет на многу испитувања, објавени од страна
на најкомпетентни стручњаци на тоа доба. Сите до еден заклучиле дека не е збор за
превара. Меѓу феномените со кои се бавеле била и левитацијата на помалите предмети, марамици или нараквици, ѕвонење на ѕвоно кое никој не го дотакнал, тресење
на столот и производство на ектоплазми. ‘Олга’ наскоро преминала на Вилијевиот
брад Рудиј, кој продолжил да ги изведува истите феномени, често во текот на посебно организирани тестови.
Према наводите на Повел и Бержије, дојилката на Хитлер и Вили Шнајдер
била иста личност. Напола шалејќи се, човек може да се запраша нели преку нејзиното млеко стекнал некои паранормални способности ? Шала настрана, ако ја земеме екстрасензорната моќ на Вили Шнајдер, Хитлер, на свој начин, поседувал моќ
на ништо помалку отколку тој. Надворешно гледано, Хилтер никогаш не претста-
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вувал некаква импозантна фигура. Неговиот некогашен пријател, Рајнхолд Ханиш
(Rheinhold Hanisch), го опишал дванаесетедногодишниот Хитлер на следен начин:
‘Тоа вам ви е приказ кој ретко може да се сретне меѓу крстените луѓе’. Знаејќи што
знаеме, на човекот не би му било тешко со тоа да се согласи. Во тоа доба Хитлер
носел прастар капут долг до колена и црн шешир со широк обод. Косата му била
долга, а носел и брада. Од бледото и безнадежно мршаво лице гледале вжарените
очи. Единасесет години подоцна тешко што да се променало, премда, во меѓувреме, ја избричил брадата. Уште секогаш носел некаков стар капут или похабан дождов мантил, и уште секогаш упадливо малку внимание му поклонувал на својата
надворешност.Дури и кога почнал да се облекува нешто попристојно, промената не
била голема. Неговиот тогашен пријател (а подоцна негов противник), Ернст Ханфштенгл (Erst Hanfstaengel), приметил дека Хитлер изгледал како ‘локален порезник
во своето црквено одело’. Всушност, со својата равна коса, бркови слични на четкица за заби и чуден ход (некои во тоа време го опишувале како ‘женкаст’), навистина потсетува на Чарли Чаплин од филмот Велики диктатор: смешен човечлук
кого ветровите на животот го фрлаат од една на друга страна а да тој не е во состојба против тоа да направи било што. Всушност, работејќи на својот филм, сакајќи
да го исмее Хитлер, Чаплин не морал многу да не се труди како би ја изменил својата појава: сличноста била болно очигледна“.
Се истакна дека Хитлер имал „равна коса, бркови слични на четкица за заби
и чуден ход (некои во тоа време го опишувале како ‘женкаст’)“. Значи, равно и четкасто влакно со „женкаст“ ход. Ова говори дека тој имал повисоко ниво на естрогени,6 што се одразило кај него со влакно дебело како на женско.Сличен однос е кај
Монголот, а монголските Индијанци не ги познавале вештините на Белците. Белците не биле канибалисти, како што биле Монголите. Следи желбата за жртви била
одлика на Монголите, кои ги пренеле во Скитија, а вакви биле и Хазарските Евреи
кои го внеле канибализмот. До денес Русите не уживаат во човечко месо, ниту во
крв- никако во дечка, во која уживаат Евреите. А и обрезувањето е канибалистичко.
„Изгледа запрепастувачки дека некој воопшто можел да го земи озбилно
човекот кој изгледа како Чарли Чаплин- да не го споменуваме дека таков можел да
се дочепка на власта. А ипак, Хитлер не само во тоа да успеал, туку над своите следбеници стекнал контрола во мера која би била неверојатна да не била така воочлива искажана. ‘Сум бил вонеколку шокиран на лицата’, пиши Шајрер, опишувајќи ја реакцијата на Хитлеровото кратко појавување на балканот на Веќницето во
Нирнберг 1934. година, ‘нарочито на лицата на жените’. ‘Ме потсетиле,’ наставува
тој, ‘на лицата на верските занесеници кои еднаш сум ги видел во некое зафарлен
агол на Лузијана, кои управо се спремале да доживеаат екстаза. Гледале во него како тој да е Месија, додека изразот на лицето дефинитивно било нечовечко. Да оста6

Монголите (Татари, Черкези...) се со пожестокост и крволочно јадат живо, пресно, доволно не зготвено месо, се пие крв, крвавици итн. Постои масакрирање, скалпирање итн. Ова се објаснува со оплодувањето на јајцеклетката и прифаќање на плодот. За ова има важност хормоналното усмерување
на секрециониот капацитет на епителните клетки на мукозата (естрогена доминација). Исто така, неколку денови пред и по породувањето нивото на естрогенот го постигнува својот максимум. Токму
одма по породот маторицата ја јаде плацентата со помладокот кои ги носи во просек 113 дена. Оваа
појава на јадење на својот плод е одлика на ждерење (живо дерење=јадење). Веројатно затоа Монголите се покрволочни, извонредни убијци и неспоредливи изживувачи, а Македонците ги знаат од
11 век како платеници на Османите сé до со 21 век.Сé тоа било скитско=готско=бугарско=арнаутско
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нал на балконот уште некоја минута, сигурен сум дека многу жени би паднале во
несвест од возбудување’ “.
Се говореше за Собранието во Нирнберг: „нарочито на лицата на жените“....
„многу жени би паднале во несвест од возбудување“. Следи врска со естрогените.
Токму жените имаат повисоко ниво на женскио хормони отколку машки хормони.
„А тоа, да потсетиме, бил човек кого Шајрер не така давно пред тоа видел
како ‘прилично немарно’ возвраќал нацистички поздрав, без некој посебен израз на
лицето.
Колку год тоа изгледа логично, главниот ефект на масата Хитлер не ја произведувал уз помош на хистерија која би ја зафатила масата. Оти, чаролијата била
подеднакво успешна и на лично ниво. Геринг, кој можда му бил поблизок од било
кој Германец, и имал прилика да ја види другата страна, не бил имун на влијанието
на неговата изузета личност. ‘Често’, признава, ‘би тргнал кај него да му кажам некои ствари, ама кога би се нашол пред него, срцето едноставно би ми се спуштило
во петиците’. Во тоа не бил едини. Главнокомандирачот на германската морнарица,
адмиралот Дениц (Doenitz), им рекол на судиите во Нирнберг: ‘Намерно ретко сум
одел во неговиот штаб, сметајќи дека едино така ќе бидам во состојба да ја задржам
самоинцијативата. Секој пат после некое време проведено во неговиот главен штаб
чуствував дека на некој начин морам да се ослободам од неговата моќ на сугестија’
Тоа била моќ од вид на оние кои се во состојба дека луѓето да бидат убедени
дека црното е бело, и обратно. Министерот на одбрана, генералот фон Бломберг,
можел, по сопствените сведочења, во истиот тренуток да биде совршено свестен
дека некоја ситуација е безнадежна, а да при тоа го задржи совршено поверувањето
во присутниот Фирер, кој, бил уверен, сигурно дека ќе најде некое решение. ‘Знам
да сте во право, ама јас верувам во Хитлер,’ говорел, ‘тој веќе ќе најде некое решение’. Таков став секако бил разбирлив во тие рани денови, кога неговите одлуки,
помогнати со неговите способности на екстрасензорна перцепција, се покажала исправна. Ама, дури и подоцна, кога неговите грешки ја претвориле Германија во рушевини, Хитлер уште секогаш бил во состојба да ја наметни својата волја без икакви проблеми. Како некаков облак висело неговото влијание над берлинскиот бункер во кој, 1945, извршил самоубиство. После тој чин, се чинело дека атмосферата
во бункерот постанала некако полесна- упрскос безизлезната ситуација во која се
најдувале сите во него. По прв пат во бункерот почнале да пушат. За Хитлеровиот
живот биле приморани да ја почитуваат ригорозната забрана на пушење. Ситница,
би рекле, ама ситница која покажува колкава власт Хитлер имал над луѓето.
На почетокот на војната, Шајрер пишел: ‘Денес Хитлер, према судот на огромното мнозинство на неговите сонародници, достигнал врв на кој пред него не се
нашол ниеден германски владетел. Дури и пред смртта постанал мит, легенда, готово Бог. За многу Германци тој е фигура оддалечена, нереална и безмалку нечовечка...’
Малку се оние кои успевале во Хитлетровото присуство да ја задржат способноста на самоанализа. Еден од нив бил Алберт Шпер (Albrecht Speer), министер на
Рајхот за наоружување и војно производство. ‘Сите ги зачарувал,’ изјавил за луѓето
кои, заедно со него го опкружувале Хитлер, ‘му биле одани, сопствена волја немале
-како год тој феномен го нарекувала медицината. Додека сум работел како архитект, приметив дека секое бавење во неговата близина кај мене предизвикувало чу-
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ство на замор, исцрпеност и празниниа.’ Но, мада Шпер ја разбирал, до последниот час на таа волја не можел да се одупри.
Не е никакво чудо што Хитлеровиот злогуки дар ги очарувал и историчарите. ‘До последниот ден на својот живот,’ пишува Алан Булок, ‘Хитлер поседувал
лична привлечност која се одупира на рационалната анализа, ама која ја опишале
многу. Неговата способност да ја зачара масата наликува на окултните врачари или
азиските шамани; другите ја поредувале со осетливоста на медијумите и магметизмот на хипнотичарите.’ “
Ваквите традиции опстојувале кај Белците во Левантот за време на леденото
доба. Тој им опстоил централно место на Африка, Азија и Балканот со свои Бриги...
„Ото Штрасер (Otto Strasser) пишува за Хитлеровата ‘чудна интуиција’ уз
помош која бил во состојба да на својата публика и е најде најслабата точка.
Посматрајќи го собирот во Нирнберг, Шајрер покушувал да сфати кои се
тоа ‘Аустријанчеви чаробни зборови’ кои од поединците ствараат маса. Професор
Тревор-Роупер,обавестувач кој подоцна постанал еден од најпознатите историчари,
пиши за ‘таинствената снага на тие безизразни, избулени очи и месијанскиот егоизам на тој рапав, пророчки интониран глас.’
Еден од моите пријатели од Минхен при некоја прилика ми рекол: ‘Ние Германците сакаме снажни водачи. Дајте ни еден таков и ние ќе го следиме,’ Тоа е можда точно, ама не и доволно- секако, не доволно да го објасни начинот на кој Германците го прифатиле Хитлер.
Многу покушале да најдат објаснување. Веќе на почетокот се соочуваме со
чинителот која целата ствар ја отежнува- Хитлер не бил голем говорник. Гласот му
бил премногу груб. Бил преопширен, се поновувал- према Штрасеровите зборови,
кога не би бил во една од своите посебни состојби,Хитлер бил обичен медиокритет.
Ама, кога тоа би почнало, кога би западнал во транс со заслепувачки бес, постанувал сосем друга личност. Таласите на сировата снага извирале од него и ги шибале
неговите слушатели. Она што говорел воопшто не било важно. Еден Британец присуствувал на собирот на кој говорел Хитлер. Не знаејќи германски, не разбирал ни
збор, ама неговото чуство наскоро постанало така узбркано, иако бил вистински
британски родољуб, се фатил себе како вика ‘Хај Хитлер’ и да ја држи раката на
нацистички поздрав со ништо помалку жар од луѓето околу него.
Постој еден атрибут со кој секогаш валја да се врати кога се бавиме со овој
аспект на Хитлеровиот карактер. Тој прилог гласи: ‘хипнотички’. Објаснувајќи го
Хитлеровиот личен магнетизам, Булок пиши: ‘Тоа на некој начин имал врска со неговите очи, кои имале чудна моќ, и за кои многу кажуваат дека имале нешто хипнотичко во себе’. Тревор- Роупер тврди: ‘Хитлер имал очи на хипнотичар, кои ги лишувале сопствените волји на секој кој би се препуштил на нивниот поглед’.
Шајеровото прво сретнување со Хитлер претставувало вистинско разочарување. Што на него се однесува, на Хитлер не видел ништо имресивно- освен очите.
Професор Теодор Гизингер (Theodor Gisesinger), кој бил Хитлеров наставник во
школата, не можел да се сети дека детето се истакнувало со било што. Ама се сеќава дека очите му биле необично сјајни. Тој сјај подоцна потемнел.Сиво- сините очи
добиле стаклест сјај. Ама привлечноста не ја изгубиле никогаш“.
На германски од Теодор за машко женско е Теодора=теодор а=тн.словенско.
Се истака, заемките во германскиот биле/останале тн.словенски: ме/ми ...
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Следи и истогласно германските поими се објаснуваат само на тн.словенски.
„Значи, дали Хитлер бил хипнотизер ? Најголем број негови биографи не
упатуваат на тоа, некои директно, некои индиректно. Знаеме дека во младоста читал книги за хипноза. Тоа како објаснување звучи привлечно ама, на жалост, не
одговара на чинителите.
Хипнозата во почетокот припаѓала на окултните вештини, и била попозната
под називот ‘опчинетост’. Во текот на својата историја го поминала вообичаениот
пат- од суеверниот страх, преку потполното игнорирање до поновното откритите
од страна на науката, која и дала ново име. Некогаш опчинетоста била чиста магија
-така да никакво понатамужошно објаснување не било ни потребно. Со развојот на
научниот материјализам, чаробништвото и чаробниците се одфрлени како пуко суеверие, а со него и многу она што навистина постоело. Ама, вообичајниот пат кој
веќе го поменавме останува непроменлив, а чинителите остануваат чинители и кога
на нив не обраќаме внимание. Набрзо науката морала да се соочи со таквата состојба, така да опчинетоста ‘поново е откриена’. Наравно, модерната наука не би била
тоа што есте кога би признала да било што од своите достигнувања им должи на
древните вештини. Така феноменот добил ново име- хипноза- од грчкиот збор за
сон. Наскоро Џејм Брајд (James Braide), кој го сковал новиот назив, сфатил дека не
направил најсреќен избор. Бил, меѓутоа, веќе касно било што да се промени“.
Се потврдува дека окултизмот било дело само на повеќебожеството. Меѓутоа, сè она што постоело од во ледено доба било истребувано од еднобожеството.
Европа од еднобожеството изгубила премногу- цели два милениуми години.
„Мноштво заблуди се поврзани за хипнозата, а нивните жртви не се обични
луѓе. Феноменот ја прати читавата митологија. Многу се уверени дека хипнозираната личност не може да биде приморана да направи нешто што смета морало неисправно. Тоа, дабоме, е глупост. Така, на пример, на почетокот на педесеттите години во Данска узорниот граѓанин пот хипноза е натеран да го убие банкарскиот
чиновник. Хипнотизерот е фатен, му е судено и е погубен. Уште една од мошне раширените заблуди во врска со хипнозата есте дека тоа е состојба на сон. А таа тоа
не е. Субјектите во транс под нормалните околности не губат свест. Многу дури,
повратувајќи со од транс, одбиваат да го прифатат тврдењето дека воопшто биле
хипнотизирани.
Карактеристики на трансот се висок степен на физичка опуштеност, висок
степен на подложност на сугестија и тенденција кон амнезија. Од тие три фактори,
а нарочито од вториот по ред, проистекнуваат сите особини на феноменот на хипнозата.
Дури ни денес не постој задоволувачка теорија која би ја објаснила хипнозата. Познато е дека хипнозата е делотворна, ама како делува, не е објаснето. Така
некои сметаат дека трансот настанува поради продолжента сугестија. Личностата,
навистина, во состојба на транс може да се доведе и на тој начин, ама постојат мошне успешни методи на хипноза кои вопшто не ја вклучуваат сугестијата. Исто така се смета дека хипнотизерот развил извесна моќ која му овозможува да ја предизвика состојбата транс кај субјектот. Тоа е тек делимично точно. Самиот субјект,
во суштина, го обавува најголемиот дел на работата. Работата на хипонтизерот се
состои воглавно во тоа субјектот да го научи како да се хипнотизира самиот. Важно
е, при тоа, личноста на самиот хипнотизер. Тој мора да влее поверување.
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Западначката наука мора уште многу тоа да научи за древната вештина, како год денес ние ја нарекуваме. Дури и кога хипнозата е прифатена како чинител,
многу тоа што во древните времиња било поврзувано со неа а приори е отфрлено.
Тоа се збило и со тврдењето дека субјектите е можно да се доведат во транс и со телепатски пат. Последните неколку години, советските научници изведувале експерименти во текот на кои и хипнотизерот и неговиот субјект биле приклучени на
електроенцефалограф. Се покажало дека тврдењето дека субјектот во транс може
да се доведе со телепатски пат- е точно. Уште едно древно тврдење, кое денес поново почнува да привлекува внимание, есте дека хипнотичкиот транс кај субјектите
ги зголемува екстрасензорните способности како што се видовитост или телепатија. Наравно, не кај секој субјект, ама е научно утврдено дека тоа се случило бар на
неколку испитаници“.
Следи во Европа древната наука била пренесени од древната Македонија. А
ваквите науки биле забранети од времето на Јустинијан I- првиот христијански цар.
„Такви откритија не упатуваат на тоа дека постојат уште секогаш пространи
области кои тек би требало да се истражат. Потребата за опсежни истражувања никаде не е така воочлива како на поле на масовната хипноза- на феноменот знатно
близок на индиските окултисти отколку западначките научници. Е можно, всушност, мошне лесно, да се воведе во состојба транс неколку субјекти одеднаш. Хипнозата не делува едносмерно. Ама, тоа не е исто што и масовната хипноза, која кај голем број луѓе истовремено произведува халуцинација. Се поставува, наравно, прашања дали масовната хипноза, и во која мера, е блиска на индивидуалната. Без сумливост, постојат стотина компетентни хипнотизери во Европа и Соединетите Држави кои, соочени со потребата да предизвика масовна хипноза, не би знаеле откаде да почнат. Од друга страна, еден млад Лондонец, кој ја проучувал клиничката
хипноза, никогаш не успеал во транс да воведе поединец, ама како да поседувал
посебен дар да предизвика масовна халуцинација. Моќта да се предизвика масовна
хипноза високо се котира меѓу окултистите, и напросто е ствар на престиж“.
Се потврдува, Белците најпрво се преселувале кон Исток- Индија..., а најдоцна низ ненаселената Европа- вон Балканот: традиците се пренесувале кон Исток.
„Да би ја опишале колективната халуцинација, најдобро ќе биде да се послужиме со старите индијски факири со трикот со конец. Патниците и ден-денес од
Индија се враќаат преполни со описи на оваа класична илузија на која присуствувале, ама е чинител дека не постој ниедна автентична фотографија на она што се случува. А за тоа постој и добар разлог- трикот се заснива на колективна халуцинација
на која камерите и фотоапаратите не се подложни. Факирот, наравно, не ја хипнотизира својата публика на стандарден начин. Тој на луѓето не им сугерира дека се
поспани и опуштени. Вместо тоа, тој до најситен детал го опишува она што, наводно, го чини. Го опишува како го вади конецот од корпата, ја споменува неговата
боја и квалитетот, како и бојата и начинот на кој е исплетена корпата- мошне, мошне детално. Тој навистина зема таков и таков конец, од таква и таква корпа. А
тогаш доаѓа тренутокот во кој реалноста,така присутна до претходниот момент, нестанува: факирот го фрла конецот во воздухот. Конецот останува усправен, стоејќи
во воздухот без видлива подршка ! Тоа, всушност, е она што факирот го говори.
Всушност, конецот поново паднал на земја, како што можело и да се очекува. Ама,
ако факирот добро ја знае својата работа, неговата публика го гледа управо она што
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тој го кажува. Илузијата ја надвладува реалноста, а факировите зборови ја плетат
волшебната мрежа. Навистина, тоа е нешто мошне слично на хипнозата, ама не е
никако исто што и многу покомфорна западначка варијанта на хипноза“.
Се говори за Индија, Кина... и Јапонија, но никако монголски Индијанци.
„Еден Европјанин, кој останал буден како би ја раскажал целата приказна,
тврдел подоцна дека луѓето околу него изгледале потполно будни.Не биле заспани,
ама опуштени секако се. Тие виделе она што факирот сакал да види. Не било никакво посебно возбудување.
Сè до сега речено релевантно е за проучување на Хитлеровата таинствена
моќ. Во процесот на утврдување дали видовитиот Хитлер бил и хипнотизер, мораме на ум стално да имаме еден фактор- опуштување. А Хитлер чуство на опуштање
не можел да предизвика ни кај кого. Тој предизвикувал возбудување, тензија, хистерија. Према тоа, тешко да ја користел хипнозата.
Ама, ако не ја користел хипнозата, како тогаш постигнувал така неверојатни
ефекти ? Да би добиле еден од можните одговори на тоа, ќе ја напуштиме на некое
време нацистичка Германија и ќе се позабавиме со животот на уште еден изузетен
човек“.
ВИЕНСКИ ЧАРОБНИК
„Париз 1779. Клиниката на најпознатите доктори во Франција е преполна со
пациенти- всушност, толку е одвај да се дише. На десеттина нив доаѓале- богати дами и госпоѓици, цветот на општеството. Доаѓале и оние помалку богати: во одредени денови терапијата била бесплатна за оние кои себе не можеле да приуштат да ја
платат вообичаената цена. Собата за лечење била чудна, дури и за појмовите на тоа
време. Пациентите се воведувани во салата чии сите прозори биле замрачени. На
средина на просторијата се најдувал baque, округла лимена када висока триесет сантиметри и доволно голема да околу неа застанат околу триесет луѓе. Што се најдувало во кадите, пациентите не можеле да видат, оти била прекриена со дрвен поклопец. Ние денес знаеме што во кадата се најдувало: вода, железни опилјци и неколку боци симетрично распоредени по дното. Шипките во облик на слово ‘L’ биле
пободени во тие боци и служеле како рачки. Таа необична машина била, се верувало, исполнета со ‘сулфурни сили’. Тие сили преку железните рачки преминувале на
пациентите, како би ги излечиле сите болести. Пациентите, значи, би ги заземале
своите места. Ако ги било помалку, можеле да седнат, ама обично било толку да
морало да стојат. Скриениот оркестар би почнал да свири. Музиката била тажна,
некои би рекле дури и неземјанска.
Стегајќи ја рачката, пациентите чекале. Во просторијата атмосферата е сè
понапната, додека музиката се појачувала. Никој не говорел. А кога емоцијата би
достигнала врв, би се појавувал доктор.Судејќи по оновремените прикажувања, бил
доброчуден дебелко. Носел перика, тогаш во мода, и долга љубичаста свилена одежда. Во раката му бил ‘магнетски’ железен стап. Пополека одел околу своите пациенти додирнувајќи ги, некои со раката, некои со ‘магнетскиот’ стап. Многу потоа
би ги обзеле грчеви.
Докторот кој со така голем успех ја водел таа чудна клиника бил ‘виенскиот
чаробник’, Франц Антон Месмер (Franc Anton Mesmer), окултист, астролог и човек
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кој открил нешто што тој самиот го нарекол ‘анимални магнетизам’ или ‘универзален флуид’. Месмер, роден во Виена 1733, првобитно го посетувал семеништото,
бидејќи му била наменета свештеничка кариера.Но, кога му било петнаесет години,
одустанал од духовиштето и решил да му се посвети на правото. Ама, ни тоа долго
не го држело, така почнал да студира медицина на универзитетот во Виена. Узгред,
бил фасциниран со астрологијата.Како триесетдвегодишник стекнал титула доктор,
одбранувајќи ја тезата под називот ‘Влијанието на планетата на човечкото тело’.
Еден од неговите тутори, професор ван Свитен (van Swieten), бил заинтересиран за
окултната наука, заблагодарувајќи на што е една теза на таков назив и содржина
воопшто и можела да биде прифатена. (Виена=виен а: виен си е виен-чукан..., Р.И.)
Било како било, трудот го содржел првото наговестување на Месмеровите
идеи за анималниот магметизам и универзалниот флуид. Таа идеја подоцна ќе биде
нашироко разработена. ‘Постој одговорувачки однос измеѓу небееските тела, Земјата и телата кои поседуваат душа,’, пишел Месмер. ‘Секаде околу нас распространетиот флуид е средство на тоа влијание... Таа магнетска моќ може да биде концетрирана, транспортирана и поново дистрибуирана.’ Спротивно на врежуваното
верување, тие идеи не биле оригинални. За нешто слично пред тоа говореле и Помпанациј, Ван Хелмонт, Парацелзус, Кирхер (Kircher) и Флад (Fludd).Годината 1679,
значи цели стотини години пред Месмер, Гај Максвел (Guy Maxwell) пишел дека
‘магнетското влијание’ може да најде своја примена и во медицината. Ама, се чини
дека Месмер бил прв на кого му пошло за рака да развие практичен метод на примена на широка основа- бар што се однесува на Европа и она што нејзината историја го познава“.
Се говори за историјата што Европа ја познава- тоа било само неколку века.
„За првите експерименти на идеата му ја дал езуит, професор во Виена, извесен М. Хел (Hehl). Професорот Хел го испитувал односот на челичните плочи и
магнетите, од кои некои ги позајмил од Месмер, напоменувајќи му на изгред дека
понешто од тоа можело да биде од корист и во медицината. Колку год тоа било чудно, Месмер цела ствар ја сфатил озбилно и спровел успешни експерименти. Накратко, Месмер открил дека ‘магнетизмот’ на извесен број пациенти отстранува симптоми на одредени болести, а коткога доведува и до потполно излекување.
Она што и денес се случува во академските кругови не било непознато ни во
тоа доба: Хел го украл Месмеровото откритие и објавил членок за лековитите својства на магнетот. Месмер, секако, бил бесен, ама своите експерименти ги наставил.
Пополека дошол до заклучок (наговестено во неговата астролошка теза) дека тој
воопшто и не се бави со физичкиот магнетизам. На почетокот лечел со магнетски
контакт, да подоцна сфати дека тоа и не било неопходно. Уште подоцна, установил
дека ни самиот магнет не е неопходен- можеле да се користат разни супстанци, под
услов да биле ‘обогатени со магнетски флуид’. Од тој заклучок дека постои еден
‘универзален флуид’ го делел само еден чекор. А тој флуид можел да биде кондензован и чуван, измеѓу останатото, и во човечкото тело. Така постанале можни на
излечување со едноставен допир со раката, на пример.
Некои од тие излечувања биле, без сумливост, спектуларни. Мајорот Шарл
д’Исеј (Charles du Hussey), витез на кралскиот орден св. Луј, го изјавил под заклетва следното за состојбата во која се најдувал пред него што се подвргнал на Месмеровата кура: ‘Главата стално ми се тресела, а вратот сè повеќе се приклонува на
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земјата. Очите стално ми биле воспалени, а видот ми слабел од ден во ден. Грбот
ми бил потполно вкочанет. Говорот за мене преставувал голем напор. Понекогаш
би се смеел без своја волја и икаков разлог. Тешко сум дишел, патев од болки меѓу
плеќите и често се тресел. Не сум одел, туку посртувал...’ Цели четири години д’
Исеј се лечел со разни доктори- без икаков успех. Месмер го излечил за четири месеци. Судејќи према веќе споменатиот извештај под заклетва, неговата реакција на
‘магнетизацијата’ била чудна; ‘Моите удови ги обзел леден лад, потоа жештина пратена со обилно потење...’
Нерегуларност е нешто што во медецинската професија претставува добар
разлог за анатема, а нерегуларност која функционира претставува смртен грев. Накратко, колегите го приморале Месмер да ја напушти Виена и премине во Париз, каде бил во можност да организира групни лечења на начин кој веќе го опишавме.Бидејќи веќе шест години ординирал во Франција, е одредена државна комисија чија
задача бил да го испита неговиот метод. Пристапот на членовите на оваа комисија
бил стриктно научен. Комисијата набрзо го објавила извештајот во кој пишело дека
‘...комсијата патем стручни експерименти установила дека маштата, а не магнетизмот, дава резултати, те дека магнетизмот без машта не дава никакви резултати. Членовите на комисијата дошле до еднодушен заклучок дека не постој ништо
што би го докажало постоењето на анималниот магнетизам или било каков флуид,
те дека тој флуид, бидејќи не постои,и не може да има било каков благотворен ефект, а дека реакциите се видени при прилика на јавното лечење кај пациентите предизвикани со допир, со поттикнување на маштата и механичката имитација која нас
не нагонува без свои волји да го поновуваме она што ги погодува нашите чула.’ “
Секоја метода мора да има свој развоен тек, со векови-никако од ведро небо.
„Сличен извештај поднело и Кралското медицинско друштво,кое заклучило:
‘Од точка гледиште, анималниот магнетизам не е ништо друго до вештина уз помош со која се предизвикува конвулзија кај пречуствителните луѓе.’ Уз една важна
измена, тој став го задржала медицината сè до денес. Таа измена се состои во релативно скорешното тврдење дека Месмеровите феномени биле предивикани уз помош на хипноза. И навистина, Месмер денес е познат како ‘Татко на хипнозата’премда таа титула подобро би му пристанала на неговиот готово непознат ученик,
маркизот де Писегир (Puysegur).
Овој пристап, во најмала рака, е чуден, бидејќи меѓу описите на она што се
случувало со Месеровите пациенти не постои ништо што би не потсетувало на класична хипноза. Во своето дело Хипноза: чинител и фикција, професорот Ф. Л. Маркузе (Maecuse) покушува да го разјасни неспоразумот: ‘Во Месмеровото време,
една активна состојба пратена со конвулзии било правило за хипноза. Месмер тек
подоцна ја открил пасивната хипноза, слична на сонот, која денес така често и подробно е опишувана.’
Ама, зашто тек така реакцијата на присутните на хипнозата би се променила
од активна на пасивна ? И зошто модерната хипноза не ја познава техниката со која
таа активна состојба би се предизвикала ?
Објаснувањето на чуенот професор на психологија Х. Ј. Ејзенк (Eysenck) е
многу појасно:
‘Всушност, Месмер своите субјекти воопшто не хи хипнотизирал. По своја
прилика, некои од неговите пациенти имале спонтани хистерични конвулзии и сли-
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чни реакции, ама ни во неговите, ни во трудови на неговите следбеници, не постои
ништо што би упатувало на хипноза. Така сме се нашле во ситуација да се соочиме
со помалку неугодно откритие дека таткото на хипнозата никој не го хипнотизирал,
дека самиот феномен не му бил близок и дека за него немало место во неговите теоретски трудови. Зошто сите веруваат дека тој феномен прв го воочил и неговите
ефекти ги применил, останува тајна.’
Заправо сум мислел на ова Ејзенково објаснување кога, во една од своите
порани книги, ја изнел идејата дека анималниот магнетизам неправедно е отфрлен
како еден облик на хипноза. Но, ќе биде дека во истражувањето на таа своја идеа не
сум бил совршен јасен, па набрзина после објавувањето на книгата сум добил од
еден познат англиски окултиста писмо во кое, покрај останатото, пишело и ова:
‘Се чини дека сте склони да прифатите модерен став во склад со кој хипнозата демонстрирала непостоење на анималниот магнетизам каков што го опишувале Месмер, ди Поте (du Pote), Елиотсон (Elliotson), Грегори (Gregory), Ездејл (Eisdale) и многу други. Лично мислам дека тоа не е случај. Аниманлиот магнетизам,
колку год имал мала врска со останатите видови магнетизам, никако не ствар која
може да се игнонира. Повеќе од пеесет години работам на тоа поле, и двете техники сум ги користел мошне успешно. Мислам дека физичкиот магнетизам и нефизичката енергија која месмеристите ја применувале едноставно се побркани во тренутокот кога ‘луцидните’ меѓу пораните магнетисти ги ‘опишале’ ‘одоко’ полињата
на силите околу кристалите, магнетите, човечкото тело и многу други предмети.
Освен тоа, техниката на хипноза многу е полесно да се примени- некого да го месмерирате, морате напорно да работите, додека личноста можете да ја хипонозирате сосем лесно или, како вие тоа во својата книга го истакнавте, само неа да и се
помогне таа тоа самата себи да си го направи.’
Би било навистина глупо да не се согласите со ова тврдење, поготово затоа
што недавно спроведени научни истражувања поново го вратиле анималниот магнетизам на сцена. И тоа, би можело да се рече, со камата.
Заблагодарувајќи на техниката позната како Кирлијанова фотографија, е можно да се установи и дури да се измери протокот на анималниот магнетизам во
човечкиот организам. Тој магнетизам, како што споменатиот окултист веќе го споменал, нема никакви врски со други видови магнетизам. Совјетите, кои ја откриле
Кирлијановата техника, го нарекуваат анималниот магнетизам со биоплазнатична
енергија. Да измеѓу таа енергија и она што Месмер го нарекувал анималниот магнетизам може да се стави знак еднакост, прилично е јасно. Кирлијановите снимци
покажуваат дека во рацете на такавиканите ‘исцелители’ таа енергија се концетрира и дека зрачи од нив. Нелја Михајлова, руска психокинетичарка, е во состојба
во рацете, со снага на волјата, да концетрира толку енергија да може да помести помали предмети не допирајќи ги“.
Вештините биле на Повеќебожците, но никако на Еднобожците (Евреите и
Христијаните). Следи во Македонија вештините потполно се задржале сè додека не
стапил на сцена првиот христијански цар Јустинијан I, кој го истребувал повеќебожеството со своите вештини. Јустинијан I не бил последен римски цар, истребувач
на повеќебожеството со своите вештини. Па тоа продолжило за време на Римската
империја и потоа. Бидејќи се работи за Германија, која била источна од реката Рајна,а западна Галија,Бонифација(VIII век)почнал да го шири католицизмот.Ова било
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повод повеќебожеството со своите вештини да се истребува. Тој процес течел кон
исток. Следи да се врши германизирање=католицизирање на Склавините, што стигнало дури во Унгарија...Така ваквите повеќебожни вештини од тие простори се истребиле. Останале само руските, чии жители со последни напори се бореле да се
одржи повеќебожеството. Тоа било не само после христијанизирањето на руските
владетели, како и подоцна- во последните векови. Тек и тогаш повеќебожеството се
задржало на позафрлените руски пространства, вон христијанските простори. Токму и затоа во Русија до во последно време се одржале тие вештини, за кои е збор.
Во Централната библиотека во Москва се чува древен наративен споменик
под името „Московски анали“, чиј автор е летописецот на Русите, т.е. на Московјаните- Јеремија Русо. Во тој летопис стои напишано: „...Русите, односно Московитите потекнуваат од древните Македонци, кои освен со другите земји, владееле и
со Египет 276 години...“.7
Во прилог е и Свети Ѓорѓи. Тој бил кападокиски маченик, кој не бил коњаник. Следи тој во Бригија=Брзјакија да добие атрибут коњаник, и тоа многу подоцна. Бидејќи Русите била Бриги и Македонци, тие во својот грб него го вметнале.
Русите биле Македонци, а рускиот јазик бил македонски-тн.старословенски.
„Иако првите Кирлијанови фотографии се снимени уште 1939, проучувањето на биоплазмичката енергија е уште поповолна. Тоа ест, бар што се однесува на
западначките научници. Оти, индиските и тибетанските окултисти, кои таа енергија ја нарекуваат прана, веќе со столетија ја познаваат техниката на нејзината контрола. Многу такавикани чуда на мистичниот Исток се резултат, всушност, на примена на тие тајни техники, укажувајќи на тоа дека таа енергија може да има многу
појаки ефекти отколку што Запад е спремен тоа да го признае. Дури и во Европа, од
Средниот век наваму, било случаеви да поединците и незнаејќи да ја стекнат можноста на контролата на оваа енергија. Еден од нив, видовме, по својата прилика
бил Франц Антон Месмер. Дали втор бил Адолф Хитлер“.
Индиската и тибетанската ја има врска со Македонците на Александар, чија
баба и мајка била Бригијка.Следи авторите да говорат за илирски Бриги- едно исто.
Во Европа во Средниот век се истребувале вештините- но не во потполност.
„Постојат интересантни паралели во биографиите на овие двајца луѓе. Двајцата биле Австријанци, тоа од пограничните области. Двајцата се школовале во Виена, премда може да се рече дека Хитлеровото образување било знатно помалку
‘формално’ отколку Месмеровото. Двата биле приморани да ја напуштат Австрија
да би постанале славни. Двата се занимавале за окултно и астрологија, и двата имале сјајен глумачки дар“. (Виена=виен а: виен=биен- в=б, Р.И.)
Австрија била склавинска=тн.словенска, а се говори за погранични области.
Овие биле и останале само склавински=тн.словенски- тие биле повеќебожни, како
што биле од VIII в. сите простори од реката Рајна. Следи Германија била Склавина.
„Уште се воочливи сличностите на ефектите кои нивното присуство ги имало на луѓето во нивната близина. Хитлеровите посетители, нарочито оние кои присуствувале на некој од неговите неконтролирани изливи без, често подоцна раскажувале дека наизменично чуствувале жестина и студ. Или, како тоа тогаш се нарекувало, крвта прво им би следела во жилите, потоа да би зовриела. Страв, би рекле.
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Фрањо Баришић, I Порекло Словена (Во предг. Кон книгата на: Мавро Орбини, Краљевство Словена, Белград, 1968), стр. CXLVIII-CXLIX.
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Ама, дали било збор за баш за страв ? Да се сетиме само што мајор д’Исеј рекол за
лечењето кај Месмер. Кога Месмер би се појавил пред своите пациенти, возбудувањето достигнувало врв, така да било доволно тој само да ги допри и да ги обземат
грчеви. ‘Да останал на балконот уште само некоја минута,’ пишува Шајрер, ‘многу
жени во масата сигурно би се онесвестиле.’ После курата кај Месмер, пациентите
се чуствувале исцрпено. Да се сетиме на Шперовите искази за тоа што тој чуствувал после боравокот во Хитлеровата близина.
Едно пошироко истражување, меѓутоа, може да не увери дека месмеризмот
не дава потполно објаснување на чудната моќ на Адолф Хитлер, ама секако ни објаснува многу повеќе од обичното и испразното нагваждање за хипнозата.
Ипак ни останува да одговориме на едно важно прашање: Дали моќите со
кои Хитлер располагал биле вродени,како што се чини дека бил случај со Месмер ?
И воколку не се, како ги развил ?“
ВИКТОРИЈАНСКИ МАГОВИ
„Биле чудни типови во викторијанскиот Лондон. Тешко би можело да се најде почудна личност од докторот Вин Вескот (Wyn Westcott), судски лекар за подрачјето на северноисточниот Лондон. Бил крупен човек, седа коса и брада и со воочливи подочњаци на лицето на кое стално стоел израз на загриженост и умор. Весткот бил мошне заинтерсиран за сè што е окултно. Бил личен пријател на госпоѓа
Хелена Петровна Блавацки,8 таа сјајна жена која прва го запознала Запад со тајните
тибетански учења и го основала Теозофското друштво, кое успешно делува и денес. Меѓу пријателите им биле и Ана Кингсфорд и Едвард Мејтленд (Edward Maitlend), додека меѓу неговите титули се најдува и ова: ‘Врховен маг Societas Rosicruciana in Anglia’. Заправо таа титула најповеќе ни говори за него. Весткот бил масон
и поседувал, како и сите масони, склоност кон церемоните и религиите. Кога таков
човек се окрени на окултното, пред или подоцна ќе посегни за ритуалната магија.
Весткот бил познат љубител на старината и познат научник. На англиски, измеѓу
останатото, го превел и Заратустрините халдејски пророчанства и Сефер Ха Зохар“.
Стои за Хелена Петровна Блавацки- Русинка, која била прва за тибетанското
учење. А па во Индија...Тибет... стигнале Македонците на Александар Македонски.
Македонците победите ги славеле со викање и чукање. Па Виктор=викатор.
Бригијка и Македонка била Ана Комнена-женски род на име и презиме, што
е и на англиски во кого нема родови, како монголски=турски јазик со кинг=кениг...
Секако, масонството било од вториот милениум,а никако од старата ера итн.
„Еден ден, годината 1886, Вескот, претерувајќи по полиците на антикварницата во Улици Фарингтон, дошол на свеска ракописи кои неверојатно го возбудиле. Ракописите биле шифрорани, ама тој претпоставил, што се покажало точно,
да се однесуваат на магијата.9 Да во дешифрирањето му помогне, повикал уште
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На српски стои Хелене Петровне Блавацки, а презимето Блавацки е на англиски- без женски род.
Како што Блавацка била преправена Блавацки, Македонките во САД ги носат машките презимиња.
9
Постојат неколку верзии на оваа приказна. Према една, Весткот ракописите ги нашол во библитеката Societas Rosicruciana, каде доспеале од масонскиот Хол. Према друга, ракописот потекнувал од
библиотеката на англискиот видовњак Фредерик Хоклиј (Frederic Hockley). Френсис Кинг, модерен
историчар на ритуалната магија во Англија, смета дека оваа друга верзија е поблиску на вистината,
со тоа што ракописите до Вискот доспеале преку извесниот велечесен Вудфорд (Woodford).
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еден питорескни лик, познат под името Семјуел Лидел МекГрегор Метерс (Samuel
Liddell MacGregor Mathers), кој подоцна ќе постане кустос на Музејот Хорнимен.
Со заеднички снаги откриле дека ракописот ги содржи главните обриси на фасцинантинот систем на магиската техника, ама и адресата на жената која на неа е посветена. Весткот неа и напишал писмо октомври 1887. Во текот на преписките таа
на овој,со ентузијазмот полн, на магот му открила многу тајни на практичниот окултизам. Веќе 1888, му одобрила да ја основа својата сопствена магиска ‘ложа’ во
Англија. Тоа тој и го направил, заедно со Метерс и уште еден масон, љубител окултен, извесен Вилијем Р. Вудмен (William R. Woodman). И така настанал херметички ред ‘Златна зора’ “.
Се говори за Мак, а има-ло и Макдоналд=макдон..., Македон. Следи во Британија имало македонски колонисти, а такви биле и Скотите, скот=скот, кои од Римјаните како скотој биле колонизирани. Тие до денес имаат бригиски фустанчиња,
како што се носело во пелагонските села, на пр. Кукуречани- Битола. До денес во
ова село се носат скутини не како фута само напред туку како коше- долен дел на
фустан=пуштан. До денес Скотите имаат бригиска гајда со бригиски ритам 7/8, кој
е македонски. Македонците за луѓе велат мина: Ман=Мин=Мон=Мун... Па следи
Македонците да носат имиња и презимиња со иста основа, а не Грци...Англичани...
„Денес знаеме дека редот ‘Златна зора’ не бил тек уште едно од многубројните тајни друштва засновани на псеудомасонската глупост. Упркос своето неугледно седиште10, Редот набрзо привлекол некои од најголемите умови на она доба.
Кралскиот астроном на Шкотска му се придружил на Редот, како и В. Б, Јитс (W. B.
Yeats), песник, чуената глумица Флоренс Фар (Florence Farr), писателите Сакс Ромер (Sax Rohmer), Артур Махер, творец на ‘Дракула’11 Брем Стокер и уште еден од
тогашните мајстори на хорор на литература Алџернон Блеквуд (Algernon Blackwood). Што такви луѓе ги привлекувал Редот, никогаш сосема не е разјаснето, премда
само објаснувањето би требало да биде доволно едноставно. ‘Магиските методи’
кои овој Ред на викторијанските магови ги откривал и развивал биле со далечен
одјек, да речиме, сулуди збирки басни, чарање и бајалици уз помош кои се предвидувани средновековните гримоирес. Системот ‘Златна зора’ бил некој вид јога напамет. Тоа значи дека целта на системот на пропишаните вежби бил усмерен кон
развивање на човечката свест и предизвикување на мистичното искуство. Бидејќи
дека искуствено бил заснован на јудохристијанската Кабала, системот, всушност, ја
преставувал западнјачката јога. Како таков, брзо ги привлекувал поклониците на
Запад од древните источњачки вештини, а и резултатите биле подобри и пред се се
постигнувале“.
Бидејќи Бригите и Македонците историски биле познати, но никако Библиските Евреи, ништо немало било што еврејско, никако еврејскохристијанско. Сè тоа
било само присвоено од старите традиции,а вакви биле бригиските и македонските.
Па и во Македонија имало Повеќебожци и Еднобожци=Евреи- но не народи.
„Како и сите јоги-системи, и овој имал споредни ефекти. Кај некои кои ги
практикува, тие предизвикуваат чудна моќ. Мудраците со векови предупредувале
дека тие моќи мораат да бидат игнорирани, бидејќи дека оној кој јогата ја практи10

Помпезно наречен „Храм Изиде-Уранија“ се најдувал, всушност, во неколку помали простори во
кои се влегувало од споредната улица. (До денес Уранија е само едно:100% тн.словенско име, Р.И.)
11
Дракула=д ракула=ракила, раку=раки- рака. Тој бил со многу раце, насилник, убиец-крвожедник.
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кува се одвлекува од неговата главна цел. Но, секогаш постоеле поединци спремни
да не обраќаат внимание на ова предупредување. Такви имало и во редот ‘Златна
зора’.
Поново валја да се потсети дека сите со магиска моќ се сами по себе неутрални- или, како што духовито приметила Мадлен Монталбан, маг од Лондон: ‘Тие
ви се како вода: можете во неа да варите чај, ама и сопствена баба.’
Интерната организација на редот ‘Златна зора’ била хиерархиска. На чело на
Редот се најдувал Метерс, кого го воделе таенствени и воглавно невидливи ‘тајни
шефови’. Тајните шефови мошне се важни во светот окултен. Кај госпоѓата Блавацки се нарекуваат господари и се појавуваат под различни имиња во различни системи. Е погрешно да се замислува како ангели, демони или слични битија кои не се
човечки. Езотеријската традиција не учи дека тоа се луѓе- ама луѓе кои постанале
совршени, луѓе на крајот на еволуциониот пат. Така, всушност, во тајниот шеф
имаме- надчовек“.
Само Ангел си е ангел=а н гел, а на гел=жел- желба, ништо повеќе. Следи на
македонски Англија- според англ, и на англиски енгл: ангел=енгел- само едно исто.
„Редот по структура бил поделен на внатрешни и надворешен ред, со понатамошна поделба на десет степени. Во организацијата се напредувало преку низ церемонијални инцијации. При прилика на секоја иницијација кандидатите се посветувани во поздравите и симболите кои одговоруваат на степенот на кој се воздигнати.
На степенот Зелатора, поздравиот бил ист како оној кој подоцна ќе го освојат нацистите.
И во елизабетанскиот Лондон имало чудни типови. Во летото 1583, двајца
такви се впуштиле во серија на фасцинантни експерименти со гледање во кристална топка. Еден од нив бил учениот, уважениот дворски астролог на кралицата Елизабета I, доктор Џон Ди (John Dee). Другиот бил видовњак- протув, со уши отсечени поради фалсификати. Името му било Едвард Кели (Edward Kelley).
Двата изгледале баш како што валја: Ди, е со поносно држење, долга седа
брада, во секоја поединост изгледал како маг. Од друга страна, Кели бил шармантен, ама нервозен- обично носел капа со која го покривал недостатокот на уши. Ди
го вработил Кели за стан, храна и пеесет фунти годишно. Плата баш секогаш не
исплаќал, ама парот поради тоа не се раздвојувал. Експериментите со гледање во
кристалната топка- за која го користеле чуениот ‘видикамен’ кој денес се чува во
Британскиот музеј- започнале 1582. година и наставиле, со прекиди поради авантури кои со ним не биле поврзани, сè до 1587. Како и многу други магови, сам Ди не
поседувал видовњачки способности. Затоа бил приморан да го вработи некој кој ги
има, и така да го обезбеди медиумот за своја сеанса. Во овој случај, тоа бил Кели“.
Стои медиум=меди=меѓи=меѓа. Па таа е на средина. Следи за посредување.
Се говори за Елизабета=ели забет а=тн.словенски женски род: ели (хели=
Хелиос=Илиос-Ил: „ил врне ил грме“) забет=завет- 100% само тн.словенско. Според изворите, името било еврејско. Следи тн.еврејски јазик бил само тн.словенски.
За тн.еврејски јазик како македонски говор сум пренел книга- неа сум ја дополнал.
„Јуни 1583, експериментите почнале да попримаат чуден тек. Ди и Кели верувале дека стапиле во врска со одреден број ентитет, вклучувајќи ја тука и слатката девојка со името Мадими и нестрпливиот ангел со имато Аве. Мадими на Дије-
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во прашање за важните луѓе, на тоа доба одговорала онака како и денес го прават
духовите преку медиумот на спиритистичките сеанси. Ама Аве и неколку други ангели кои му помогале користиле и некои прилично чудни техники.
Така еднаш Кели, зурејќи во топката, видел голема табла поделена на квадрати. Секој квадрат содржел број, слово или симбол. Према Келиевите упутства,
Ди направил таква табла, така понатаму комуникацијата се одвивала во форма диктат. Кели, гледајќи во топката, би известувал кој квадрат ангелот го покажал. Ди
потоа би го запишал знакот. Така Еве им издиктирала низ инвокации викани на
клучеви, позиви и заколнувања. Ево еден на таква инвокација, која говори многу
тоа за содржината и стилот: ‘Micma Goho Mad Zir Comselha Zien Biah Os London
Norz Chis Gigipah Vnd-L Chis ta Pu-Im Q Mospleh Teloch…, што тебало да значи
(оти, сочинет и превод !): ‘Гле каде говори твојот Бог јас сум Круг на Чии Раце почиваат Дванаесет Царства. Шест се седиште на Живиот Дух... останатите се Остри
Српови или Рогови на Смртта...’. Овој краток пример не е она што, всушност, Ди
добијал: Аве секое заколнување го диктира наназад, да на неговите изговорување
не би ги ослободил моќни сили на кои било упатувано. Ди сè тоа после убаво и начисто би го препишал по ред. (...Zien Biah...: зиен=зин=зини=види; биах=виах, Р.И.)
Сега, она што е во тоа сè чудно е дека- упркос чинителот дека Кели, по своја
прилика, бил шарлатан кој со години го обманувал својот работодавател, и дека сè
тоа било диктирано, и тоа однопаку- заколнувањата уште секогаш имаат вонеколку
смисла. Јазикот на кој се диктирани, денес познат воглавно како еношки, само по
себе е комплектен и има своја граматика. Неволјата е во тоа што дури ни стручњакот не е во состојба да го изуми потполно новиот јазик кој поседува внатрешна кохезија. Заклучокот дека на ѕвеканот и протуви како што бил Кели тоа, ипак, му пошло за рака, во најмала рака можел да се нарече натегнат.
Бидејќи првобитно ги забележале Ди и Кели, еношкото заколнувања се појавиле на некои чудни места. Се чини, важен дел на магискиот систем на подучуваното во редот ‘Златна зора’. Тие, исто така, ги исполнуваат последните стотина страници на Сатанската Библија12, света книга (ако така нешто може да се нарече свети) која ја користи Црквата Сатанина со седиште во Калифорнија. Тука црквата ја
основал годината 1966. бившиот оргулјаш и кротител на лавови, Антон Шандор Ла
Веј. Во неа, покрај останатите ствари, се подучува и теоријата и праксата на сатанската магија. Како и други, почитувани на подостојни, форми на оваа древна вештина, сатанската магија се заснива на теоријата дека со чинот на волјата можеме да
го стекнеме она за што жудиме, под условот нас волјата правилно да ни е усмерена
и потхранувана со узбуркани емоции. Посветениците на редот ‘Златна зора’ можда
и не би одобрил Ла Вејевиот систем, ама одлично би го разбрале“.
Херодот, кога дошол во Македонија, се изненадил што лавовите се шетале
како домашни животни- тие не ги напаѓале луѓето ни животните, освен само камилите. Тоа било само поради тоа што камилите биле од друго генетско- географско
подрачие од на темните луѓе со чврста коса и необрастено тело и животни со ретка
нежна коса (слон, бивол, камила, магаре). А ова било спротивно на белата раса со
ретка фина коса и обрастено тело како што биле коњот и говедото на белата раса.
Како што камилата не била позната, истото се однесува и со магарето. Ова
од Египет со до Месопотамија било донесено со Персијанците.Следи да се потврди,
12

Додуше, преведена и во, вонеколку, потреби прилагодени форми.
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дека делата на тх.Хомер биле атински од VI в.п.н.е, како и Атлантида со Платона.
Со тоа што историчарите ова го одбегнуваат, продолжува да се шират невистините.
Бидејќи лавот бил македонски, а јарецот бригиски, низ Европа се среќаваат
како симболи македонскиот лав од Солунско и бригискиот=брзјачкиот јарец=Арес.
Тн.Византија со македонската династија на Франките им ја предале оргулјата, што важи за полото итн. Па Македонката Теофана била сопруга на Отон II.
„Постојат неколку места во Сатанската Библија која вреди да се цитира, оти
се однесува на предметот со кој се бавиме. ‘Празнењето на биоелектричната енергија е ист феномен до кога се доаѓа при прилика на секоја интезификација на емоција, какви што се, на пример, сексуалниот врв, слепа сржба... Упркос на сите невербалистички протести кои го тврдат спротивното, врвови на емоционалните екстази можат да достигат со пат на вербална комуникација.’ Дали биолектричната енергија на сатанистите е исто што и научното потврдена биоплазмична енергија или
Месмеров анимален магнетизам ? Готово сигурне дека есте.
Ла Вејевите упатства за празнење на биолектричната енергија пример се на
класичен окултизам. Од прадавни времиња упатените подучувале дека е потребно
да се предизвика излив на емоција. Изгледа дека Хитлер тоа го знаел, а по својата
прилика и знаел дека тоа може да се постигне со зборови. Во текот на своите говори се доведувал себе до жестоки изливи сржба- и, према извештајите на сите посматрачи, заправо во тие трентутци неговата чудна моќ била највоочлива. Дали тој
таа окултна тајна ја открил можда сосем случајно ? Можда. Ама, како што знаеме
дека во младоста читал книги за хипнозата, знаеме и дека читал и книги за окултот.
Знаеме, исто така, дека во годините во кои ги формирал своите замисли доспеал
под влијание на извесни окултисти. Ама, за тоа ќе нешто подоцна. За сега е важно
да се истакне текот на некои занимливи поединости.
Чуството кое белиот маг настојува да го поттикне кај субјектот, наравно, е
љубов. Шајрер при една прилика се запрашал, посматрајќи го Хитлер, дали тој човек е способен да чуствува било што друго освен омраза. Тоа, само по себе, не го
чини црн маг. Но, чудно е што во системот учење ‘Златна зора’ го најдуваме и она
за надчовек, што подоцна ќе постане камен темел на нацистичката филозофија, а во
тајниот поздрав кој одговара на еднаш од нејзините степени нацистички поздрав.
Чудно е и тоа што Хитлер често посегнувал за распирирање на сопствениот бес со
зборови- како да ги читал трудовите на модерните сатанисти.
Наравно, не било можно дека Хитлер бил припадник на Црквата Сатанина,
бидејќи дека таа е основана (во ден точно !) дваесет една година по неговата смрт.
А мада, физички и хронолошки, можел да постане член на редот ‘Златна зора’, никаде не е забележано дека тој икогаш и бил.
Ама, Редот бил основан заблагодарувајќи на шифрованиот ракопис. А ракописот содржел и име и адреса на адептот кој работел како член на еден постар магијски ред. Заправо тоа мистериозна личност им помогнала на викторијанските магови костурот на своите окултни вештини да ги потполнат со месо, создавајќи свој
систем, и кој ги подучил на вештините кои постанале дел на најважното учење на
Редот.
Таа личност била госпоѓица Ана Шпренглер (Anna Sprengler). Тајниот ред
на која припаѓала имал свое седиште во Нирнберг, во Германија“.
Ваквите вештини не потекнале во 19 век без свој развоен милениумски тек.
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ВЛИЈАНИЕ НА ЕЗОТЕРИЈАТА
„‘Она за што би сакал да говорам прилично е возбудливо,’ рекол при една
прилика Макс Бирбом (Max Beerbohm) на почеток на својата емисија на радио, ‘а
бидејќи дека не ми е намера да предизвикам возбудување, неа ќе и пријдам, наоколу’. Мојот личен пристап на евентуалните Хитлерови окултни моќи морал нужно
да биде сличен на тоа. Идеата дека Фирерот можел да биде сатаниста или црн маг
на прв поглед изгледа така бизарно дека сум чуствувал моите читатели на некој начин да мораат да бидат припремени на претпоставки и шпекулации, никако на дефинитивни судови. А наговестувања на таквата можност биле многу. Така, на пример, Тревор-Роупер ни ја опишува Хитлеровата рутина при крајот на војната: никогаш не станувал пред пладне; се вечерало во било кое време измеѓу осум навечер и
полноќ; измеѓу два по полноќ и пола четири наутро е приредувана чајанка, така да
Водачот во кревет ретко одел пред пет наутро.Последените месеци на војната одвај
да спиел повеќе од три часови дневно.
Сатанската Библија не подучува: ‘Во склад со традицијата, вештиците и чаробниците се луѓе кои се најактивни ноќта...’
Професорот Карл Гебхарт (Karl Gebhardt), доктор- убиец обесен 1948, не
упатува на уште една поединост: ‘Хитлер немал поверење во лекар, ама есте во некој вид мистична медицина, која била слична на христијанското учење.’ И самиот
Тревор-Роупер заклучува: ‘Хитлер сакал магија во иста мера во која сакал астрологија и она што му говореле соновите.’ “
Се говори за Карл=Carl=царл=царил=царило за Карло кој бил Франк, а Франците и Македонците имале исто потекло од Пријам. Ова говори, Тројанско потекло. Ваквото потекло го знаеле само Македонците за време на Александар Македонски,но не Бригите пред негово и Филипово време-како Македонци имало и Бриги.
За потеклото на Македонците и Франките пиши Франкот Фредегар во VII в.
Па Келтите биле Бриги- Бриг=Бриж, а Меровинзите македонски колонисти.
„Наравно, не е неопходно да се верува во магијата да би го прифатила чинителот дека некои други во неа веруваат. Тоа е валјан фактор во нашите размотрувања на Хитлеровата тајна позадина,бидејќи дека многу езоретични влијанија под чиј
удар доаѓале биле толку чудни да не можат да ги поречат дури ни оние на кои им е
страно сè она што има врска со окултното. Тоа ќе постане знатно повоочливо кога,
нешто подоцна во оваа книга, се позабавиме со нацистичката идеа за расата и судбината.
На сите 1436 страници монументалното Шајрерово дело Успон и пад на Треттиот рајх, професорот Карл Хаусхофер (Karl Haushoffer) се споменува само два
пата накратко. Према Шајрер, негде на пораните дваесеттина години, Рудолф Хес
го запознал Хитлер со Хаусхоферовите идеи. Бидејќи Хаусхофер бил професор на
геополитика на универзитетот во Минхен, и Шајрер и Булок претпоставуваат дека
и главни замисли му се однесувале на геополитиката. Тоа, всушност, не е точно.
Хаусхофер бил посветен маг, член на Друштвото Врил и групата ‘Тула’. Изгледа
дека и тој, како и Хитлер, поседувал одредени прекогнитивни моќи по кои бил познат, што прилично му помогнало во кариерата за време на Првата светска војна.
Повел и Бержиј тврдат дека, измеѓу останатото, припаѓал на тајното јапонско друштво кое на своите членови им налагало да почнат ритуално самоубиство ако не
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успее ли во исполнувањето на својота митска задача. Дали било тоа вистина или не,
валја да се напомене дека Хаусхофер навистина извршил самоубиство 1946 година.
Хес, кој бил член на групата ‘Тула’ и своевреме и сам бил ученик на овој чуден професор од Минхен, не само да говорел за Хаусхофер како за маг, туку и тврдел дека тој е еден од нејзините тајни шефови или господари.
Близок Хаусхоферов пријател и исто така член на групата ‘Тула’ бил и песникот-алкохоличар Дитрих Екарт (Dietrich Eckart), човек кој обично се смета за
духовен творец на национал- социјализмот. Претераното уживање во алкохолот му
дошло на Екарт главно во зимата 1923, ама пред тоа успеал да проведе готово три
години како поуздан советник на младиот Хитлер. Повел и Бержиј тврдат дека Екарт го индоктринирал Хитлер на две нивоа, со тоа да еден од тие две нива се однесувал на окултното. Тие, исто така, тврдат дека непосредно пред смртта Екарт им
рекол на своите пријатели: ‘Следете го Хитлер. Тој ќе игра, ама музиката јас сум ја
нарачал. Му дадовме средство за комуникација со нив. Немојте да ме оплакувате:
на историјата одмапред сум влијале повеќе отколку иеден Германец.’
Окултистите не ги сметаат секогаш тајните шефови суштества од крв и месо. Одредените тајни друштва, а меѓу нив се најдува и редот ‘Златна зора’, сметаат
дека тие постојат во друга, нефизичка димензија и дека го населуваат човечкото тело само ретко. Затоа важен дел на подуката во таквите друштва е оној кој се бави
со увежбување на техниката за воспоставување на допир со таквите ентитети.
Дали на тие тајни техники мислел Екарт велејќи: ‘Му дадовме средство за
контакт со ним’ ? Објаснувањето се чини логично.Но, судејќи по резултатите, ентитетите со кои идниот фирер научил да комуницира е тешко дека биле луѓе на врвот
на еволуциониот развој, што год тој за тоа самиот мислел. Во секој случај, Екарт и
неговите истомисленици на Хитлер не му дале, како што тоа му се чинело на индустријалецот Вилхелм Кеплер(Wilheln Keppler), ‘eine Antenne direct zum Lieber Gott’,
то ест директна врска со драгиот Бог.
Сега ќе мораме да се позабавиме со друштвото ‘Врил’ и групата ‘Тула’, бидејќи познавањата на нивните учења е мошне битно за разбирањето на Окултниот
рајх. Пред сè, е важно да се испита природата на самиот врил. Концепцијата на врилот ја создал (или можда окрил) во XX век еден англиски благородник, барон Литон од Небворта (Lytton of Knebworth), попознат под името Булвер Литон. Тој врил
го видел како еден огромен резервар на универзални сили. Некои делови на тие сили можат да бидат концетрирани, према нему, и во човечкото тело. Во својот маштовит роман Расата која доаѓа, тој ја опишува расата на надлуѓето настанети под
земјата кои научиле да овладуваат со врилот и уз помош на него чинеле чуда. Членовите на друштвото ‘Врил’ во Германија сметаат дека и ним им пошло за рака да
овладеат со техниката за контрола на врилот. Дали Хаусхофер на тоа го научил Хитлер ? И дали ‘врил’ е само уште едно име за ‘анималниот магнетизам’ или ‘биоплазмична енергија’ ?“
Се истакна: „огромен резервар на универзални сили“, каде со кои се ферментира-врие=вриел=врил, спореди со brauen=врауен=вриен=вриење за пиво=Bier, б=
п, пиер на пиво. Вкусот го погодува Geschmack=Гешмак, кој е само едно: гешмек=
ге шмек=смек=со мек=мекост до смекување=шмековање. Македонците во Долна
Македонија смекнале од Британците..., кои биле бомбардирани со наплм- бомби.
Поимот бил англиски- неразбирлив на англиски: непалм=непалм=непалам- горам, а
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од нив Долномакедонците биле горени. Пак, на англиски New не е само нев=нов...
Па до денес Македонците како православни страдаат- ХАГ суди само Православни.
„Не изненадувајќи чинителот дека Литон не бил само маштовит писател, туку и окултист кој го проучувал месмеризмот. Годината 1870, Литон порекол дека
врил и анималниот магнетизам се исто, ама тоа го направил на таков начин да пред
би можело да се рече дека сакал да каже дека врил не е исто што и анимален магнетизам каков тогаш е сметан: ‘Под врил не сум подазбирал месмеризам, туку електрицитет чија употреба тек оддалеку може да се наслути, како и сè она што е оригинално во месмеризмот, сметајќи го сè тоа тек различни струји во флуидот кој ја
прожима цела природа’.
Ложата на западњачката езотеријска традиција ги учат своите членови на
една или повеќе од три основни окултни тајни:
1) Контрола на суптилната енергија, слична на Литоновиот ‘врил’ или на
Месмеровиот ‘анимален магнетизам’. Кога над таа енергија еднаш се воспостави
свесна контрола, таа може да биде користена за мистично просветлување, како помош во лечење или управување со други, туку према тоа каков е темпераментот на
посветеникот.
2) Контрола на настаните и создавање на саканите ситуации на физичкиот
план. Таа се постигнува така што на посветениковата моќ концетрацијата се увежбува до часот кога тој е во состојба својата волја да ја концетрира како ласерски
зрак. Натприродно зголемената снага на волјата тогаш се усмерува уз помош на
релевантната и живата визуализација најчесто на онаа ситуација која магот сака да
ја создаде. Покретачка снага на целата операција, како што порано е споменато, е
појачаната емоција. И во овој случај, типот на создадени настани и ситуација зависи од темпераментите на посветениците.
3) Воспоставување на допирот со надчовечкото, а понекогаш и со нечовечките ентитети за кои се смета дека делуваат на нивоите кои не се физички (меѓу
окултистите во последно време попознати како ‘внатрешни планови’).Но, како што
тоа бива, новопосветените наскоро сознаваат дека она што му овозможило да се поврзе со Небесите лесно може да го одведе и во регионот на Пеколот.
Судејќи према доказите со кои располагаме, готово да и нема сумливост дека Хитлер бил запознат со сите три овие тајни- и се концетрирал на нивните негативни аспекти. Веќе сме виделе дека неговата способност на контрола на суптилната енергија била на завидно новоу, дека го преживеала и сломот на неговото физичко здравје при крајот на неговата кариеара. Е најтешко, меѓутоа, да се прибават
докази за тоа дека бил стручњак и во други, понајповеќе на ‘магискиот’ аспект на
окултната обука. Во секој случај, тој размислувал како маг: неговите инстинкти и
реакции личеле на инстинки и реакции на човек кој поминал низ подука. Неговата
вера во снагата на волјата е општопозната. Неброено пати го изразил своето уверување дека поединците и околностите можат да и се потчинат на снагата на волјата.
Не е потребно ни да се спомене дека тоа е доказ на верување на еден маг, ама многу историчари некако пропуштиле тоа да го приметат,
Како војната се ближела до крајот, еден друг аспект на Хитлеривата магиска обука сè повеќе почнувала да се истакнува. Булок пиши:
‘Хитлер се затворал на тој начин правдајќи се, наводно, на захтевите кои
пред него ги поставувала војната. Но, во прашање бил подлабок психолошки при-
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тисок. Изолирајќи се од другите, тој живеел во својот приватен свет во кој немало
ни трага на чинители за ужасната состојба на стварите во Германија. Одбил да го
посети ма било кој бомбардиран град, какогод одбивал и да ги чита извештаите во
кои пишело било што што би се противило на сликата која сакал самиот да ја создаде.’
Споменувајќи, ‘сликата која сакал самиот да ја создаде’, Булок погодува право во мета. Создавањето на слика било заправо она што Хитлер чинел. Ама, тоа не
бил, како што тоа Булок бо сакал да го наговести, обичен психолошки механизам
бегање од стварноста. Фирерот се бавел со типичен магиски постапок, прилагодувајќи ја својата околина како би му помогнало да визуализира, што е појасно можно, ситуацијата која ја сакал да ја створи. Западњачките посветеници од ‘Златна
зора’ наваму заправо тоа го чинеле во тајните заклони на своите храмови. Хитлер
би подивел од бес кога некој, со изнесување на стварната состојба на работите, би
се вмешал во неговата визуализација ометувајќи го. Ама дури ни притисокот на неговите узбркани емоции, не неговата железна, извежбана волја, ни психотичката
конзистенција на визуализацијата на победата, не можеле да му помогнат да се спротистави на инерцијата на реалноста која сега се окренала против него. Тоа наскоро
и го сфатил, така да сликата ја прилагодил на она што се случувало вон ѕидовите не
неговиот берлински бункер. Но, уште секогаш му преостанало нешто вештина и
снага вонеколку да ја искриви реалноста. Тоа, како што ќе видиме, го обезбедил
магијскиот крај на една сатанистичка кариера.
Не треба воопшто да се сумња дека Хитлер бил добро запознат и со треттата
окултна тајна. Неговата линија на комуникација со внатрешните планови биле добро воспоставени и одржувани- премда психолозите до миле волја можат да сметаат дека се ентитети со кои бил во контакт биле тек персифиникација на нагонот од
неговата длабока подсвест. За природата на тие ентитети најдобро ќе просудиме од
описот на неговата реакција на еден од тие ентитети,а од перото на Херман13 Раушнинг (Hermann Rauschning):
‘Се буди усред ноќ, вриштејќи и грчејќи се. Вика упомош, и се чини дека
напола е парализиран. Обземен со паника, се тресе толку да и креветот под него се
дрма. Испушта конфузни и неразбирливи звуци, како да се гуши...
Хитлер стоел во својата соба, осврнувајќи се на сите страни и делувајќи изгубено. Тој е тој, тоа е тој, заофкал, дошол по мене ! Усните му побелеле и жестоко
се потел. Наеднаш изговорил низ безначајни цифри, потоа зборови и недовршени
реченици. Призорот било застрашувајќи. Користел чудни изрази поврзани во бизарни низови. Тогаш поново би замолчел, ама усните му се подвижувале и понатаму.
Му е дадено нешто да попие. А тогаш одеднаш крикнал: Таму ! Таму ! Таму во
углот ! За тоа време лупал со ногата и испуштал крикови.’
Хитлер се соочувал со искуството кое, како ќе се види, не било непознато и
на другите кои се спуштале во мрачните области на окултот. Докторот Мајкл МакЛајамоар (Michael MacLiammoir), чуениот ирски глумец, ми дал некое обавестување за тоа. Неколку години пред Втората светска војна, неговата сестра почнала да
се занима за езотерија, така да наскори постанала член на магијскиот ред викан
‘Argentium Astrum’, то ест ‘Сребрена ѕвезда’. На чело на тој Ред се најдувал црн
маг Алистер Кроули (Aleister Crowley), поран посветеник на ‘Златна зора’, кого пе13

Херман=хер ман; Херод=хе-р род- Ирод=и род; Херодот=хе родот=род от, в-н-т- Иродот=и родот.
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чатот го нарекувала ‘најопак човек на светот’. Бидејќи била во прилика да се запознае со извесни тајни обреди на Редот, госпоѓицата МакЛајамоар сфатила дека отишла предалеку и дека стварите и се измакнале на нејзината контрола. Ама, членовите можеле да го напуштат Редот само со дозвола на Алистер Кроули. Отишла е
да го види ‘Мајсторот’, како Кроули инсистирал да го викаат.
Кроуло госпоѓицата МакЛајамоар ја прострелил со поглед. ‘И така, ти сакаш
нас да не напуштиш,’ претејќи неа и се обратил. Потоа се нагнал, и ја ставил раката
на рамото и, нагласувајќи го секој слог, додал: ‘Чувај се на тамнината ! Чувај се на
жештината ! Чувај се на мајмун ! Сега можеш да одиш...’ Неговиот гест припаѓал
по сè на арсеналот на театарни14 кретњи ама, во склад со околностите, бил сосема
адекватен. Девојката го напуштила Редот, доживеала нервен слом. Таа болест, меѓутоа, ретко е смртоносна, и со времето се опоравила.
Многу години подоцна, кога инцидентот веќе бил заборавен, младата дама
од нашата приказна се обрела во Африка. Една вечер, додека Сонцето управо заоѓало, седела на самата ивица на џунглата со детето, син на некои нејзини пријатели.
‘Гле, ено го чичко Џорџ !’, извикнало детето наеднаш, покажувајќи со прст. Таа се
свртила во тој правец, ама таму не било никого- на детето, очигледно, во нејасната
светлост на краткото афричко Сонечево заоѓање, му се учинило. Се свртела кон детето да му објасни за што се работи. Во тој тренуток од дрвото на неа рипнал мајмун и ја загризал за рамото- на она исто на кое пред толку години Кроули ја спуштил раката. Вриснала, а мајмунот побегнал. Кога се опоравил од шокот, го прегледала рамото- готово да и не било крв, а раната изгледала безначајно мала. Ама, каснувањето имала друга последица- менингитис, со кој ја заразил мајмунот. Во текот од неколку дена паднала е во постелата, а наскоро почнала да добива и делирични напади.
Во текот на еден од тие напади се исправила во креветот, побледела и почнала да покажува на спротивниот агол, вриштејќи: ‘Тој е таму ! Тој е таму ! Ено го
во аголот ! Дошол по мене ! Кроул дошол по мене !’ Таа не изговорала ‘низ безначајни цифри, потоа зборови и недовршени реченици’ оти тоа, во Хитлеровиот случај, понајверојатно биле магијски формули кои црните магови ги користат како
своите несакани посетители би ги отерале или контролирале.
Можда би било подобро да ги знаела. Хитлер после таквите настани би западнал во длабок сон и се опоравил од шокот. Госпоѓицата МакЛајамоар западнала
набрзо во кома од кој повеќе никогаш не се пробудила“.
МРАЧЕН ПОСВЕТЕНИК
„Минхен, 1919. Четири човека се стиснале за масата во полумрачната, со гасна светилка осветлена, задна соба на таверната ‘Alte Rozenbad’ во Херенштрасе.
Го чекале Адолф Хитлер.
Хитлер во тоа време бил офицер-наставник во минхенскиот гарнизон- таа
положба ја добил, се чини, најповеќе заблагодарувајќи на својот горлив антисемитизам. Отровен со гас и привремено ослепен во рововите на ‘војната која ќе ги
заврши сите војни’, Хитлер во текот на опоравувањето развил политичка свест поради издајство на луѓето на високи положби. Исто така, изгледа на сопствено изне14
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ндување, открил дека поседува говорнички талент кој валјало да се развие. Но,
освен очи, на него небило ништо што би го разликувало од оние безлични, неупадливи личности кои веќе ги опишавме, кога тие септемвриски вечери влегол во запуштената таверна. Повикан е да се придружи на мајушната Германска работничка
партија, и управо свратил на членовите на Комитетот да им каже како нивниот
повик не го прифаќа. Веќе создадената странка, каква год била, не била онаа што
тој сакал: намерувал да создаде сопствена партија. Всушност, со оваа група и така
во почетокот стапил во контакт по наредување на Војно- политичкиот отсек. Неговите надредени сметале- погрешно, како што се покажало- странката која во својот
назив дека го има зборот ‘работничка’ мора да биде блиска на комунистите.
Хитлер поминал низ празната трпезарија и ја отворил задната одаја. Го поздравиле готово како стар пријател и нов член на партијата. Не е баш јасно зошто
одма не ја соопштил својата одлука нивната понуда да ја одбие. Вместо тоа, го одседнал целиот состанок кој, по своја содржина, дал мошне малку разлози својата
одлука и да ја промени. (Така, на пример, према извештајот на благајникот, целокупната имовина на странката се состоела од седум марки и педесет пфенинзи.) Ипак,
нешто го привлекло, така да го напуштил прашувајќи се. Најпосле, ипак не би ли
требало да им се придружи.Уследиле, бар така пише во неговата книга Mein Kampf,
‘два дена грозничаво размотрување и размислување’. Завршило така што донел неопозива одлука ипак да се учлени во партијата. ‘Било тоа’, пишува Хитлер, ‘најважна одлука на мојот живот. Од таа точка не било, и не можело да биде повраток’.
Во комитетот на Германската работничка партија бил и човек кога веќе го
споменавме: Дитрих Екарт. Самиот Хитлер постанал седми член. Нумеролозите
сметаат дека тоа е важна коинциденција. Нумерологијата смета дека броевите играат важна, мада тајна, улога во нашите животи, и дека нашата судбина често може
да биде проречена на основата на еквивалентите на броеви на нашиот датум на родување или имиња. Тоа е една мошне древна окултна вештина, ама денес ретко озбилно се сфаќа. Но, по една од оние чудни коинциденции, кои некако премногу често се поновува во историјата на Треттиот рајх да би биле коинциденции, и бројот
на Хитлеровотом име е- седум. По наводите на нормандискиот благородник и окултист, гроф Луј Амон (Komte Luis Hamon), кој сочинил темелни студии на такви
феномени:
‘Луѓето со бројот на името седум имаат мошне чудна претстава за верата.
Не сакаат да одат по утабани стази на тој план. Создаваат сопствена вера, а таа е
обично наголемо засновано на машта и склони со мистерии.
Тие луѓе обично имаат фантастични снови и се склони на окултно: обдарени
се со интуиција, способност на предвидување и некако чудна привлечност која мошне влијае на други...’
‘Тие луѓе често имаат фантастични снови...’ - на таа реченица ќе имаме разлог да се сетиме подоцна. Било како било, тек- Хитлер својата ‘чудна привлечност’ ја искористил како напросто би ја проголтал Германската работничка партија.
Веќе 1921. тој бил нејзин водач. А година подоцна таа своето име го променила во
Национал- социјалистичка германска работничка партија.
Хитлер бил, како што видовме, чудна личност, ама ни напола толку чудна
колку општетвото кое го создал. Иако корените достигале во полумрачната задна
соба на запуштената таверна, Треттиот рајх, посè, бил окултна држава. Доктрините
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на кои се засновала не биле доктрини на национал- социјализмот (воколку тие два
збора немаат некакво скриено значење), веќе учењето за еден единствен магијски
социјализам. Надахнувањето го црпел од темните, длабоки слоеви кои подобро би
биле и да не ги споменуваме, а некмоли во нив да се задира. ‘Мојот татко го скршил печатот,’ пишел Албрехт, син на посветеникот Карл Хаусхофер. ‘Не го чуствувал на себе дахот Злог, туку го ослободил и го пуштил да вршлја по светот.’
Нацистичката Германија му се претставувала на светот како тоталитарно општество на научниот материјализам. Таа фасада, меѓутоа, била потполно лажна.
Зад неа се најдувала вистинско здание болно засновано на темелите создадени од
ирационалниот. Хитлер се разметувал како Трети рајх ќе потрае илјада години. Не
само, очигледно, грешел, веќе не можел ни да биде во право. Посветениците секогаш предупредувале дека погрешната употреба на окултната енергија на крајот секогаш го уништува оној кој тоа го чини. Тоа предупредување во погрешно се толкува. Нејзиното едино, суштинско значење е следно: извесен магијски пристап во
себе носи заметок на сопствената пропаст.
И заправо таков пристап го избрала Нацистичката партија во своето обновување на германската нација.
За секој црн маг големо искушение претставува предизвикот да се надмине
самиот себе. Како поединец, кој веќе длабоко заглибил во мочварата исполнета со
отровни светлечки испарувања и кој ги видел резултатите на магиските подуки во
себе, најдува макар и траг на вистинска окултна или психолошка моќ, обично, и не
знаејќи,веќе се најдува на прагот на мегаломанијата.(=мегало манија-ман[и]:М,Р.И)
Како што веќе видовме, Хитлер имал способност на прекогниција. Таа способност никогаш не го напуштила. До 1944, војната среќа веќе сосема и ги сврти
грбот на Германија. Се нагодувало за истоварување на Британците и Американците
негде во Франција, што се и случило 6. јуни таа година. На почеток на мај, Химлеровиот Војно- обавештајно биро дознал дека инвазијата ќе започне во јуни. Тоа била прва конкретна информација која германските обавештајци ја добиле, ама не содржела ни траг за тоа каде Сојузниците ќе се истоварат. Раководејќи се со логиката,
генералите (вклучувајќи го тука и мошне способниот Ромел) заклучиле дека мостобран ќе биде негде во близината на Кале. Најпосле, Ламанш тука е најужен.Ама,
прекогницијата на Хитлер му рекла дека тоа ќе биде во Норамандија- и тој тоа го
знаел уште на крајот на март. Наредил во таа област да се испрати појачување. Во
јуни неговите визии уште еднаш се потврдени.
Такви ствари ги јачаат предрасудите кои се гајат према окултните методи.
Бидејќи Сојузниците се истовариле, и на последниот обавештаец му било јасно дека со Германија е готово. До крајот на август, нејзината армија на запад изгубиле
пет стотни илјади луѓе и последните остатоци на опрема. Заповедникот на западниот фронт, фелдмаршал Герд фон Рунштет (Gerd von Rundstedt), подоцна признал
дека се плашел дека војната ќе биде готова до крајот септември 1944.
Ама, мрачниот посветеник кој ја држел во раце чврсто судбината на татковината уште се поуздавал во магијските методи. Последниот ден на август им рекол на своите генерали: ‘Во сите околности ќе продолжиме да се бориме во оваа
војна сè додека, како што рекол Фридрих Велики, некој од нашите проклети непријатели не постане преморен да би го продолжил... живеам само затоа да би ја водел
таа борба, оти знам, воколку зад неа не се најдува железна волја, оваа битка не мо-
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же да се добие.’ Ален Булок пиши за тој период на Хитлеровата кариера: ‘Хитлеровата вера се искристализирала била во уверување дека, ако се успее да ги преживее
ударите на снажните таласи кои се кршеле за него, ќе биде спасен со некое чудо и
уште ќе биде во состојба да триумфира над своите непријатели. Сè, значи, зависело
од волјата да се издржи.’
Сè, навистина, зависело од волјата, само што Хитлер со скрстени раце не го
чекал тоа чудо. Чекал неговите окултни моќи да дадат резултати, како што нешто
порано тоа било случај со неговите прекогнитивни моќи. Булок е уште поблизу на
вистината кога пиши: ‘Сè додека можел да нагне на настаните во клише кое сакал
да го наметне потврдувајќи се така како Велик Маг, Хитлер се криел во својот главен штаб.’
Освен магија, за Хитлер и германскиот народ постоеле тие тмурни последни
денови на војната само една реална шанса- тајно оружје за кое Фирерот уште 1942.
му го обеќал на народот дека ќе ги ‘фрли Сојузниците на колена’. Тие оружја со добар дел биле реални. Годината 1943, полскиот покрет на отпорот на Сојузниците
им го испратил обавестувањето дека Германците во Полска спроведуваат експерименти со V 1 и V-2, летечки бомби. На крајот на мај истата година, извидачкиот
авион на Британското кралско воздухопловство донел фотографија на построењето
во Пенеминде каде летечка бомба е произведена.
Иако со стицај на околности овие летечки бомби како оружје никогаш не
постанале одлучувачки фактор на војната, нивното значење за Хитеровиот морал
бил огромен. Тој сметал дека веќе V 1, ‘зуечите’ бомби, ќе ја примора Британија да
побара мир. Наравно, тоа бил поттик и за моралот на повеќето генерали и- кога Гебелс во таа сврха ја покренал својата пропагандна машинерија- целиот германски
народ. Нема никаква сумливост во тоа, да тие оружја се развиени само малку порано (можда тек неколку месеци порано), би имало поразувачки ефект на Сојузниците. Воостанатото, V-2 летечките бомби биле непосредни претходници на денешните убојнин интерконтиентални балистички ракети.
Британците доволно брзо ја увиделе опасноста. Кралското воздухопловство
веќе во август 1943. го бомбардирало Пенеминде, а во ноември и декември се изведени концетрирани напади на лансирните рампи. Како што можело и да се очекува,
нападот на Пенеминде ја ометал за неколку месеци работата на развојот и производството на летечките бомби. Не било ни говор за нивната масовна употреба во
војната. Тоа, меѓутоа, не може да им се припише во заслуга само на Британците,
оти, премда во тоа време во Германија никој во тоа можел дури ни да посумња,
Англија во тој потфат имала важен, иако неочекуван сојузник- Адолф Хитлер.
Хитлер сонувал дека V-2 не ќе функционораат. Уште полошо- неговите снови го предупредувале дека на него ќе се сруши боженска одмазда воколку во играта
ја воведе ракетата. Упркос протестите на неговите инжинери, наредил работата на
нив сместа да се прекине. Према тврдењето на генералот Валтер Дорнбергер, кој во
тоа доба командувал со Пенеминде, застојот потрајал цели два месеци. Повел и Бержиј тврдат дека тоа не бил еден застој со кој Дорнбергер морал да се соочи од окултните разлози. Уште на почетокот на проектот тестовите привремено биле зауставени, како ситуацијата би се размотрила во светло на магијската космологија на
Ханс Хорбигер“.
Следи Повеќебожците не биле за масовни истребувања, како Еднобожците.
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„Хорбигер науковал дека Универзумот настанал и да постои заблагодарувајќи на вечната борба измеѓу огнот и мразот. Неговото учење за Welteislehre- Вечен
лед- било прилично раширено во Германија уште на средината на дваесеттите години. Неколку идни нацистички главешини го пригрлиле тоа учење, вклучувајќи го
тука и партискиот филозоф Алфред Розенберг (Alfred Rosenberg), а можда дури и
самиот Хитлер. Верниот Хорбигер заблагодарувајќи на нацистите се докопал на
власта 1933, заземајќи прилично висока положба. Со текот на војната му паднало
на ум тестовите со ракетите би можеле да ја пореметат чуствителната равнотежа
измеѓу огнот и ледот и да предизвика светска катастрофа.
Тоа не бил ни един случај да германскиот ‘тоталитарни’ воен замав да се прекини поради солудните окултни теории. Така, на пример, во април 1942, д-р Хајнц
Фишер (Heinz Fischer) со група на врвни научници, испратен на балтичкото острово Риген со ретка и мошне прецизна радарска опрема. Целта на експедицијата била
да го провери чудноватото учење кое, ако се покаже исправно, би и го подарил на
Германија на огромната предност над Сојузниците- ако не баш директно, а тогаш
бар заблагодарувајќи на чинителот дека Германците ја знаат вистината а Сојузниците не. Према таа тајна доктрина, човештвото, всушност, живеело на внатрешната
површина на шупливата топка. ‘Надвор’ се простирал бескраен појас на чврсти стени. Сонцето, несразмерно помалку отколку што инаку се смета, висело во средиште на шулината, како, воостанатото, и Месецот. Небото било облак на син гас, а
ѕвездите светливи точки во него. Докторот Фишер, наравно, не успеал да ја докаже
таа теорија на Риген ниту било каде другде. Ама, према заповедите на нацистичките главешини, провел прилично време покушувајќи. После војната, тоа го коментирал вака: ‘Нацистите ме терале да чинам сулуди ствари, што прилично ме задржало во моите истражувања.’
А тоа е мошне битно. Оти, докторот Фишер подоцна постанал клучна фигура во развојот на американската хидригенска бомба.
Така наопакиот тек на идеата кој стоел зад нацистичкиот покрет заправо и
помогнал да се подрие темелот на Окултниот рајх. На исто ниво биле и езотеричните нацистички теории за расата, кое предизвикале екстерминација на милиони луѓе
чии таленти, вештини и снаги и те како би можеле да се искористи, макар и уз извесно оклевање. Концетрацијата на таквите идеи во земјата создава чудна атмосфера.
Вилијем Шајрер, кој во Германија живеел од 1943. до 1941, во повеќе наврати споменувал како и му лакнала душата кога би отишол на одмор вон Германија. Но, ма
колку тие идеи биле берзвредни, тие не биле и без влијанија и моќи- а моќ е онаа за
што, во крајна линија, во мафијата се работи. Моќта била, наравно, психолошка,
ама затоа ништо помалку реална. Правилно употребен во раковање со колективната
психа, симболични, често архетипски, клучевите на вратата на тајанствените митови често можат да го отворат патот на духовниот излет кој мошне брзо дава резултати и на физичкиот план.
Сеќавајќи се на деновите кои ги провел во Треттиот рајх, Шајрер пиши: ‘Се
работело на нарастување на примитивниот племенски инстинкт на раногерманските пагани кои живееле во шумите на Северот и на кои бруталната снага не биле
средство за опстанок туку и животна цел. Заправо тој примитивен расен инстинкт
‘крв и тло’ она што нацистите го пробудиле во германската душа поуспешно отколку било кој пред нив, покажувајќи го со тоа дека влијанието на христијатството и
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западната цивилизација на германскиот живот и култура создале тек на тенка облога на варварската подлога.’ “
Пак, „примитивниот племенски инстинкт на раногерманските пагани“ бил
келтско-германски.Следи на бригиско- македонските пагани, за кои овде се говори.
Бидејќи однесувањето на христијанството било злосторничко врз повеќебожеството со своите мистерии, култови итн., тоа нив ги истребило. Тоа почнало со
Франките, со Бонифациј(VIII в),што било врз Повеќебожците=Склавините=тн.Словени, со бригиско-македонски традиции, со свои простори источно од реката Рајна.
Како Склавините се покатоличувале, тие изчезнувале, а на нивна сметка се ширеле
само Католици, познати како Германи (=гер ман и), што важи како и за Дојчери
(Deutsch…Деут=Теут=Теути- илирска кралица до илирски Бриги), само со балкански имиња. Како што на северните простори на Русија се задржало повеќебожеството со своите вештини, истото било и во северните простори на Германија. Ова
е доказ, какво злосторство христијанството им нанело на постеледените традиции.
Она што христијанството истребило, Хитлер со својот Окултен рајх, кој бил
само Германски рајх, сакал да го поврати. Меѓутоа, уништено повеќе не се враќало.
Иако ваквите традиции биле бригиско- македонски со склавински=тн.словенски јазик, Хитлеровиот Германски рајх експериметирал со вредните тн.Словени.
„Биле тоа митови ма на кој начин погревани со вистина или не, вредни се на
проучувања. Ама, пред него што се впуштиме во бурните и неистражени води на
едно такво изучување, мораме да се позабавиме со вистинските корени на нацистичкиот начин на размислување. После сè што до сега е речено, читателите не ќе ги
изненади чинителот дека во таа сврха ќе посегнеме за проучувањето на извесни
окултни групи кои во Германија постоеле пред нацистите“.
КОРЕНИ НА ЗЛОТО
„‘Хитлер е наш ученик. Еден ден ќе видете дека тој, а преку него и ние, ќе
победиме и ќе создадеме покрет пред кој светот ќе се затресе’. Овие пророчки зборови се на Адолф Ланц (Adolf Lanz). Се напишани во писмо на еден член на извесен окултен ред на почетокот 1932, значи, некои години дена пред него што Хитлер
дошол на власт. Една фотографија на која младиот Ланц се најдува одевен во одор
на цистерискиот ред ни се прикажува безличен, кратковод младинец, најповеќе налик на банкарскиот службеник или поситен бирократ во државната служба. Самиот
себе Ланц, меѓутоа, се видел на сосем другчиј начин.
Бидејќи шест години бил калуѓер, е изфрлен од манастирот Хајлигенкројц
поради грев на ‘плотската и световна пожуда’. Што год под тоа се подразбирало,
неговите подоцнежни однесувања било толку ексцентрично тешко би можело да
му се најде место во манастирот. Првата ствар која ја учинил бидејќи е изфрлен од
манастирот било основање на сопствен Ред- расистички ‘Нови темплари’. Сакал да
се назива д-р Јерг Ланз фон Либенфелс (Jorg Lantz von Liebenfels), тврдејќи дека е
потомок на баронот Јоханес фон Либенфелс, роден во Италија 1. мај 1872. Како и
неговиот докторат, и тврдењето за потеклото имале малку врска со стварноста. Родителите, всушност, биле Австријци, а роден е 19. јули 1874, во Виена.
Неговиот ред ‘Нови темплари’ ја добил својата основна филозофска инспирација од гралските легенди, а неговите членови се состанувале да би учествувале
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во извесните ритуали. Се чини дека биле заинтерсирани за сите окултни вештини, а
нарочито за такви како што е френологија. Па ипак, главниот поттик на ‘Новите
темплари’ и самиот Ланц е замислата за една аријевска господарска раса, чија чистота може да биде зачувана исклучиво со строги постапци на селекцијата. Како и
многу други расисти, и Ланц се чуствувал дека неговиот род е во опасност.
Многу негови идеи се содржеле, можда не толку сами по себе, ама во секој
случај во светлото на она што подоцна се случило во Германија, нешто злослутно и
наговестувачко. Ланц се залагал за чиста раса. Раса господари. Како решение на проблемот постоење на ‘инфериорни раси’, исто така предлагал и изгладување и присилена работа. За време на Втората светска војна, Хајнрих Химлер, кој чудно наликувал на Ланц, а, се чини, мислил истоветно, ги спровел во дело Ланцовите планови и решенија, додавајќи и нешто на своите лични иновации.
Годината 1934, Ланц отворено тврдел дека неговиот Ред бил прва манифестација на Хитлеровиот покрет. Дали тоа бил, према мислењето на поголем број историчари, класичен пример вскокнување во возот кој заправо тргнува ? Веројатно
не. Хитлер ги читал Ланцовите трудови како младинец, а нив двајца се и сретнале
1909. година во Виена. Иако идеата за раса господари била распоространета во Германија многу пред него што нацистите се дале на работа теоријата да ја преворат во
пракса, Ланцовото решение на проблемите на ‘инфериорните раси’ премногу се налик на она што навистина се случило да коинциденцијата би била со задоволувачко
објаснување.
Према учените посветеници, големи промени се одигруваат на ‘внатрешни
планови’ пред него што манифестацијата во физичкиот свет. Тука е збор за нешто
пообемно од здравиот разум на блискиот заклучок дека идеите í претходат на реализицијата. Постој манихејска визија на спротиставени страни кои низ вечност се
борат на терен на некоја посебна димензија на постоење, а ние тек од време до време гледаме како една или друга од тие страни преовладува.Па, значи, ако во таа чудна димензија замислиме дека мрачните сили се спуштиле постепено на Германија
на крајот на минатото столетие, можеме да очекуваме дека тоа ќе се манифестира и
на физички план уште пред него што тој процес го достигне својот врв.
Можда Ланцовите пофалувања се само одек на спекулација и ништо повеќе
-ама тешко би можело да се поречи дека Ланцовите ‘Нови темплари’ биле слабашни наговестувања на нешто мошне злогно и злоќудно што се заметнало во недрите
на татковината.Ама,баш како што нацистичкиот поздрав користен на еден од степените на редот ‘Златна зора’се служи на трен да би се зауставило делувањето на разумот, постој инцидент во историјата на Ланцовиот Ред кој има истоветно значење.
Годината 1907, кога Хитлер бил сосем уште млад, Ланц открил една романтична рушевина на брегот крај Дунав и го одредил дека главното седиште на неговиот Ред ќе се најдува заправо тука. Купил руина заедно со околно земјиште, делимично го рестаурирал и го опремил со предмети неопходни за вршење ритуалот на
‘Новите темплари’. А тогаш Адолф Ланц над тој храм на магијата и расната супериорност развил стег уште невиден во таа земја. (Донау=Донав=Дунав=дувнав, Р.И.)
Била тоа свастиката“.
Свастиката им припаѓала на Белците од Левантот. Следи таа била бригиска
и македонска, како и антска, венетска, склавинска=тн.словенска и словенска-слово.
Пак, венетските Руси се изјаснале за Словени 860 години (патријарх Фотиј).
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„Триесет две години пред тоа, Ланцовиот пријател Гвидо фон Лист, се искачил на врвот на брдото кое се издигнува изнад Виена и закопал во земјата извесен број празни вински шишиња така да чинат свастика, а во намера да ја прослави
летната равнодневница. Ако Ланц изгледал како обичен ќата, Лист, заблагодарувајќи на белата брада која му досегнувала готово до појасот, изгледал како маг. Лист
по професија бил писател, премда тоа никогаш не му донесувало лично многу пари.
Оваа церемонија за равнодневница не упатува на тоа дека бил окултист и ексцентрик. Изгледа неговата ексцентричност се развила прилично рано. Како четиринаесетгодишен се заколнал дека, кога ќе одрасне, ќе изгради храм на Вотан. Заклетвата
е само по себе запрепастувачка. Чинителот дека таа заклетва ја дал пред олтарот во
криптата на катедрата на св. Стефан во Виена цела ствар чини- бизарна“.
Се кажа Вотан, т=д, Водан, само едно: венетско=склавинско=тн.словенско.
„Према својата сопствена процена, Лист бил обдарен со способности на екстрасензорна перцепција. Но, за разлика од својот земјак Адолф Хитлер, кој таква
своја способност користел да би завирувал во иднината, Лист се свртил во далечното минато на својата земја. Она што таму видел мошне се разликува од она што пишело во книгите за историја. Постоела, значи, древна раса германски мудреци, посветеници на високоезотериски учења. Расата се викала Арманен. Нивните траги
можеле да ја најдат оние кои знаеле каде (и како !) да барат. Природно, последен
преживеан припадник на расата Арманен бил самиот Лист. Додуше, тоа не останал
долго. Годината 1908, е основано тајно друштво ‘Посветеници на Арманен’, како
би се одржала и пренела традицијата понатаму. Негови членови, измеѓу останатото,
го проучувале окултизмот на руните, во што Лист бил нарочито вешт. Едно друштво, основано со години подоцна во сврха очувување на расата господари, исто така се бавело со проучување на руните. Бил тоа ред Мртвачка глава- Химлеров СС“.
Се истакна: „Постоела, значи, древна раса германски мудреци, посветеници
на високоезотериски учења“. Па таа раса била венетска=склавинска=тн.словенска.
Исто така, „окултизмот на руните“ бил венетски=склавински=тн.словенски.
„Чудните Листови идеи директно влијаеле на создавање националистичка
Германија, оти многу од неговите следбеници биле членови на нацистичкото движење уште од почетокот. Постоело и посредно влијание: еден од Листовите ученици бил и новинар со името Филип Штауф (Philipp Srauff), кој годината 1912. основал таен ред ‘Германен’. („Германи“, Р.И.)
Доктрините на ‘Германен’ мошне се блиски на Листовото учење за дневната германска раса господари. Сите членови-основачи биле жестоко антисемисти настроени, а бар еден од нив ги мрзел и Словените. Кандидатите за членови на Редот
биле подвргнувани на мерење не черепите, како би се осигурало дека расно се најдуваат во рамките на нордискиот стандард. Ето уште една врска со Хитлер, кој суштински иста процедура применувал на руските заробеници за време за војната“.
Германците како склавински=тн.словенски народ имале само такви черепи.
„Херман Пол (Hermann Pohl), кој го напуштил редот ‘Германен’, основал
свој сопствен Ред. Многу членови на тој негов нов Ред биле тесно поврзани со
основачите на Германската работничка партија.
До сега веќе постанало заморно набројувањето на редовите, тајните друштва
и култовите настанати од антисемитските идеи за нордиската супремација. Биле
многу. Ама, премда многу од нив биле псеудомасонски по своја структура, тек не-
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колку биле магијски во смисол да ги обезбедувале своите членови со психо-спиритуални подуки. Се чини дека дури и самиот ред ‘Германен’ се најдувал негде на
границата, иако иницијацискиот обред на овој Ред упатува на тоа дека не била напуштена секоја надеж да може да постој магијско влијание. Но, како Редот се оддалечувал од магијата во тесен смисол, тоа нам ни објаснува зошто Хитлер, кој
инаку ја одобрувал идеата на Редот, не допуштил ниеднаш од неговите бивши членови да заземат иоле висока положба во нацистичката хиерархија. Ист став заземал
Фирерот и према масонеријата, под прилично неуверлив изговор дека оваа тајна
организација распространа по целиот свет е само фасада на интернационалното
еврејство. Големо е прашање дали и тој самиот верувал во тој плод машта, ама верувал дека чуствувал традиционален презир на маг за системот на иницијација кој
не ја вклучувал и моќта. А отелувањето на таквиот систем, без сумливост, е масонерија.
Кога би го размотрувале она едноставно друштво- а тоа ќе рече здружение
на луѓе на исти идеали и цели- лесно би биле наведени да го процениме нивното
влијание на подоцнежното формирање на Окултниот рајх. Ама, ние не го разматравме обичното друштво. Се бавевме со организации во кои магијскиот начин на размислување било преовладувачко и во кои често се користени магијските техники.
Ложите и поединците споменети во ова поглавие можат да се поврзат со веќе спомената група ‘Тула’ и ложата ‘Просветлени’.
Сосема неважно веруваме дали магијата делува во смисол создавање на необјаснетите ефекти на планот физички. Она што, меѓутоа, мораме да прифатиме
есте дека упразнувањето на магијата има снажно и длабоко влијание на умот и изгледот на магот. Заправо на основа на таа фундаметална вистина можеме да заклучиме дека Хитлер ги упразнувал оклутните дисциплини: како што сме виделе, тој
размислувал на начин на еден маг. Многу- а можда и сите до еден- високи нацистички функционери размислувале на ист начин. Од тоа, како и од новите митологии на Херенфолк (Herrenvolk), проистекло дословно сè останало. Со јазикот на
психологија речено, основната карактеристика на умот се одредува на кој потсвесни сили ќе биде допуштено да се воздигне до површината. А тоа важи како за психологијата на поединците, така и за психологијата на масата.
Многу пред него што психолозите почнале да се бават со истражување на
техниката перење на мозокот и сугестијата, на секој иоле промена вредната ложа
знаела како да влее идеа во умовите на своите членови така да таа би била прифатена без трунка сумливост или отпор. Кандидатот за прием во редот ‘Германен’ бил
на пример, оставан сам во претсобјето додека не би постанал интезивно нервозен.
Што го очекува, не знаел, ама неговата машта- која морала да биде прилично бујна
воопшто да би му паднало на памет да се приклучи на една таква организацијаморала да предвидува сè најлошо. На врв возбудување, бил врзан и на очите му е
ставама марама. Потоа би го вовеле во одајата на Ложата. Тука, уште со поврзани
очи, ја слушал свечената антисемитска говоранција на Великиот Мајстор. Кога најпосле би му бил изваден поврзот од очите, би открил дека службениците на Ложите
носат шлемови со украсени рогови, копја и мечеви. Во одајата на Ложата се слушала музика, а ја осветлувал отворен пламен… сè тоа имало снажно влијание на маштата и несвесниот ум. Мораме да претпоставиме дека кандидатот веќе бил задоен
со антисемитски идеи пред него што му се придружил на редот. Ама, дури и тоа да
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не бил случај, после процедурата на иницијацијата постанувал непатворен антисемит“.
Не се кажува какви рогови: роговите на Викинзите, кои биле бригиски на
бригиското говедо. Или роговите на јарец- богот Арес, кој исто така бил бригиски.
Па со европското долгорогово говедо немало преселби- тоа било само диво.
„Во неколку современи окултни ложи, иницијацијата претходи неколку години на самоиндоктринацијата- то ест медитацијата за основните доктрини на даденото друштво. Но, таа техника никогаш не е нова, и по своја прилика била упразнувана и во првите германски ложи.
Суштинска тајна на ритуална магија лежи во нејзиното влијание на подлабоките слоеви несвесно. Реакцијата на човечкиот ум на адекватно применети симболи
добро е позната. Помалку, меѓутоа, воочливо е само окултната цереминија, всушност, тродимнзионален, покретен симбол. Службениците на Ложата се облекуваат и делуваат како персонификација на архетипските фигури од самото дно на психата. Во редот ‘Германен’, нивните костуми асоцирале на Вотан, а преку Вотан на
Пан, духот на самата Земја“.
Пак, Вотан бил бог на војната. Па тој бил бригискиот Арес, кој бил само римски Марс=м арс=Арес. Пан бил тн.грчки пастирски бог и шумски демон. Поимот
се сраќава и во полски, чешки и словачки за господар. Тој бил господар на шумата,
каде пастирите ги пасат овците. Следи од пан до жупан.Ама и пан=пан,кој до денес
на македонски си е пан-остаток на дрво во земјата. Следи од пан се прави паница...
На панот на дабот, кој му бил посветен на Зевс, се прави крст-видлива врска.
„Семето посеано со таква техника расте прилично добро. Ама, не смееме да
заборавиме дека семето посеано во полумрачните одаи на ложите не ги ограничувала само на антисемитизам“.
За Евреите сè она што не им оди во прилог- и вистиното-, е антисемитизам.
ТУЛА
„На добри современи мапи Тула ќе го најдете прилично лесно. Тоа лежи
испред источниот брег на Гренланд. Прирачникот на географија на понов датум ќе
ви рече дека тоа име кое Американците му го дале на една од своите поларни бази.
Ама- тоа не е онаа Тула која ги подгревала маштите на национал- социјалистичката
хиерархија триесеттите години на овој век. Таа Тула давно нестанала, ако икогаш и
постоела.
Робер Шар (Robert Charoux), француски писател длабоко заронил во неортодоксната димензија на човечката историја, тврди дека есте. Во својата книга Тајанствено непознато, Шар пиши: ‘Мошне е извесно дека островото Тула еднаш постоело, а можда се претпостави дека нестанало со текот на жестоките сеизмички пореметувања кои го задесил светот во треттиот милениум пред Христа.’ Дали тој е во
право или не е-тоа е зачудувачко малку битно. Вистинската важност ‘Туле’ чинимит. А тоа значи приказна која ги возбудува подлабоките слоеви на човечкиот ум
со својата сопствена, исконска снага. Знамеме дека неколку посветеници се собрале
како би ја проучиле древната легенда за Туле, и знаеме дека меѓу ним бил и идниот
Хитлеров претпоставен наследник, Рудолф Хес. Ама, што тие точно проучувале ?
Каков мит тоа ги привлекол ?
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Повел и Бержиј, тие два недостижни историчари на езотерискиот нацизам,
зачудо, за тоа прашање, прилично се резервирани. ‘Легендата за Туле е стара колки
и германската раса,’ пишат тие во Утрото на магот. Тоа, наводно, било острово на
далечниот север, кој нестанал. Можда управо испред брегот на Гренланд ? Или
Лабрадор ? Како и Атлантида, Тула по предание била магијски центар една изчезната цивилизација.’ Всушност, во таинствените легенди на нашата планета Тула
му претходена дури и на ноторната Атлантида. Но, има Тула бар уште една паралела со Атлантида која Повел и Бержиј не ја споменале.(Атлантида со слон-лага,Р.И.)
Од најдавните времиња се сметало дека Атлантида била огромен континент,
по големина сличен на Азија, ако не и поголем. Претрпела три катаклизмички удари во текот на кои најголемиот дел на земјиштето потонал, повлекувајќи ги со себе
древните градови и однесувајќи милиони човечки животи. Другиот удар го претворил некогашниот поносен континент во нешто што било тек малку поголемо од
обично острово. Заправо тоа е онаа Атлантида која е споменува Платон и која, према него, се најдува зад Херкуловите столбови. Некои сеќавања на првобитната Атлантида морале да преживеат, оти во Критија се кажува дека Атлантида била ‘поголема од Азија и Либија заедно’. При сè тоа, сето време се говори за острово, а не
континент, чија војна цивилизација ја уништил едини град- Атина“.
Пак, градот Атина постоел само во првиот милениум во старата ера. Следи
Атлантида бил само мит за потонувањето на Левантот, па се говори за Потоп и итн.
„Како и Платоновата Атлантида, и Тула некогаш бил дел на поголема копнена маса. Како и Платоновата Атлантида, Тула постанала острово кога снажни
земјотреси го одвоиле од копното.Ама, за разлика од поголемиот дел на Атлантида,
поголемиот дел на Тула не потонал, туку само- измакнал. Тој постој, непроменет и
непроменлив, до денешниот ден, додека само островото на кое се најдувал главниот град и кој Тула му го подарил името нестанало во ледените бранови.
Дарвин бил само делимично во право: еволуцијата не е тек плод, резултат на
слепа селекција, нити би се смеела да се смета образец на промена на просто во
сложено. Пред би се можело да се рече дека таа- нарочито во почетокот- била некој
вид кондензација на етерското во физичкото.
Современите археолози не се во право: колевката на човештвото не е Африка; фосилните остатоци наведуваат на погрешен траг, бидејќи првите луѓе немале
коски кои би можеле да се претворат во фосили. Човештвото е древно- подревно и
од најсмелите теории кои може да ги произведе маштата на научникот. Таа на Земјата се појавиле прв пат пред равно милјарда и шестстотни милиони години. Ама,
тоа не било човештво како што ние го познаваме или разбираме. Првите луѓе биле
создадени од енергија, а нивната супстанца била преземена од вонјземјаните кои ги
создале. Немале физички тела и не можеле да мислат. Нивните творци ги нарекувале Кохани и имале некоја врска со Месецот“.
Како човекот се развивал се гледа во ембрионалниот стадиум, чии фази се
само повторување на неговиот развиток, што е и истоветен со другите цицачи. Во
ниеден стадиум човечкиот ембрион не личи на било кој мајмун- и обратно. Следи
меѓу сите видови мајмуни и видот човек никој не добил нивни меѓупроизвод. Бидејќи помеѓу коњот на просторите на Белците и магарето на темните раси се добил
неплоден меѓупроизвод, човекот со мајмините е подалечен. Токму кога нема никаква врска со било кој близок/сличен мајмун, отпаќа секаква врска и со Вонземјани.
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„Така, према тајното тибетанско учење, настанало човештвото. Древните,
готово нечитливи ракописи чувани во криптите на најпочитуваните манастири на
оваа тајанствена и тешко пристапна земја ни ја пренеле оваа приказна.
Прва раса била расата сенки без ум. Како таква, тешко да била успех. Нејзините творци затоа, тврдат, дека биле разочарани. Цел, наиме, им бил да создадат
битие кое може да размислува. Но, времето пред ним се простирало во бескрај ...
Првите луѓе-сенка биле бесполни. Немале нагон за продолжување на видот.
Ама ипак се продолжувале, несвесно, како билките или делејќи се како амеби.
Како некој градинар, Коханите го надгледаувале процесот.
Во почетокот на своето постоење, другата раса луѓе биле со појавата слична
на првата. Ама, постоеле и некои минимални разлики, кои му овозможувале на почетокот на процесот еволуција. Лесно, во текот на милиони години, расата развила
тело. Иако без сумливост физичко, тоа тело не било ни оддалеку чврсто како што
тоа се нашите тела денес. Луѓето на тоа доба, познати како ‘од пот родени’, биле и
поголеми отколку ние, многу поголеми. Наликувале на дивови створени од магла“.
Белците во ледено доба биле поголеми- поголемото тело има помала релативна површина на кожата, која зрачи топлина. Следи поголемите тела се поштедливи за нивниот опстанок. Токму и затоа тие биле и подолговечни. Белците кои
стигнале во Кина и Јапонија еден милениум пред Монголите,биле високи луѓе, што
се гледа на нивните мумии пронадени во Кина... Нивниот јазик бил наречен тохарски, кој бил/е тн.словенски.Во митологијата има Дивови, како и кај Маите, Инките.
Македонците на Александар Македонски стигнале во Тибет, дури Америка.
Во Америка Дојденците пренеле традиции од Персија...Египет...Македонија.
„На планетата немало смрт. Етерските сенковни форми на првата раса едноставно ги апсорбирале нивните наследници од другата.
Со времето, а тоа време се мери со еони, еволуцијата, е создадена трета раса,
‘родена од јајце’, додека другата раса изумрела.
И поново постоела разлика измеѓу тоа човештво и она какво што ние го познаваме. Во почетокот нејзините припадници, уште не луѓе кои би ги препознале
како такви, биле бисексуални хермафродити. Подоцна дошло, прв пат на Земјата,
до поделба на два пола.
Не смееме, наравно, да заборавиме дека човештвото уште не располагало со
ум, иако прилично напредувал на лествицата еволуција. И заправо на тоа ниво на
творците, ако добро ги разбереме древните учења, така да кажеме, се оклизнале. Го
оставиле човештвото да се грижи само за себе, а тие му се посветиле на создавање
на животинскииот свет.
Во тоа хаотично раздобје на нашата прадавна еволуција, воздушестите, безумни претставници на треттата раса се спарила со женките на извесен животински
вид и создале потомство на чудовишта. Створенијата били неми, телата им биле деформирани, покриени со црвени влакна и оделе четвороношки.
Додека научниците безуспешно трагаат за ‘кариката која недостасува’ и се
расправаат за тоа како човештвото настанало од големи мајмуни, езотеријската традиција не учи на нешто сосем друго: дека мајмуните претставуваат дегенерирана
гранка на човештвото.
Дошло, ипак, време кога Коханите поново му се посветиле на создавањето
на човечкото битие. Треттата раса еволуирала во четвртта, вонеколку поблиски до
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човештвото какво што ние го познаваме. Заспаниот ум е пробуден. Се развила свеста, а со неа и свесноста. Луѓето го усовршиле своето прво и основно орудие- говор. Поделбата на половите била комплетна.
Постепено најлошите примери на ретроградното одгледување- плодови на
недоличната врска луѓе на треттата генерација и животни- биле искоренети. Тоа
биле воглавно риѓи човеколики мајмуни кои се движеле четвороношки, тек понекогаш се исправувале на двете нозе. Било, према прастарите белешки, човеколики
животни со црвено, па дури и плаво лице. Немале вистински јазик, веќе се ‘споразумевале’ со брундање, режење и останатите примитивни звуци, како и нивните
животниски претци.
Не треба да се залажуваат дека сè тоа се одиграло во некој идиличен Рај, дури ни во дивите тропски џунгли или савани. Уште при крајот на ерата на треттата
раса, додека умот уште бил поволја, луѓето граделе градови уз помош на своите вонземајски творци. Тоа не било случајно, а ни директното наредување од страна на
творците на човештвото. До тоа дошло поради промена на климата на Земјата. До
тоа доба Земјата уживала во некој вид вечен пролет. Но, се појавил нов образец.
Климата почнала да се дели на годишни доба, така да човештвото прв пат се соочило со- студот. Било неопходно да се создадат заклони и облека. Еве што за тоа пиши во еден древен ракопис: ‘Боженските кралеви се спуштиле од Небеса и ги подучиле луѓето на науки и вештини, оти луѓето не можат повеќе да живеат во првата
земја, која се беше претворила во бел, смрзнат леш...’
И заправо во таа ‘прва земја’, во таа легендарна колевка на човештвото која
се замрзнала пред толку милиони година, се најдувало првото кралство- Тула. Окултната традиција не учи да бар еден дел на тој голем континент ги преживеал сите
кататстрофи, дека постои уште и дека ќе постои до крајот на времето. ‘Поларната
ѕвезда будно внимава на неа’ пиши во еден друг прастар ракопис, упатувајќи не дефинитовно на тоа дека Тула се најдува негде во областа на Артикот.
Се чини сосем извесно дека Тула ја вклучувала и Хипербореја, континентален дом на другата раса која се раширила на југ и запад од Северниот пол и го подразбирала она што ние денес ја викаме северна Азија. Трансформацијата на обилното зеленило во ‘смрзнатиот леш’ не била ни безболна ни особено постепена. До
неа дошло поради промени на океанското дно со светски размери, а катастрофата
со тоа предизвикана го збришала од лицето на Земјата најголемиот дел на она што
преостанало од другата раса. Треттата раса, иако со најголем дел на својата еволуција лишена од умот во смисол кој ние денес го познаваме, поседувала, ипак, некој вид духовно чуло, кое до денешен ден веќе наголемо атрофирало. Тоа чуло било отелотворено во легендарното ‘третто око’, на коренот на сите тајанствени моќи. До настанакот на четврттата раса, сега на сосем попрепознатите луѓе како што
сме ние, премда уште готово дивови во поредување со денешниот човек, таа духовна визија почнала да бледи. На половина на еволуцискиот четврттата раса дошло
‘третто око’ можело да се отвори тек уз помош на надворешни, вештачки стимуланси.
Самото око, кое на пoчетокот се најдувало насредина на челото, од генерација во генерација постепено се повлекувало во главата и го прекрила косата.
Уште извесно време тоа, додуше, наставило да функционира во текот на трансот и
доживува визија. Со времето тоа готово сосема се дегенерирало, оставајќи како
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еден траг на своето постоење пинеална жлезда сместена длабоко во мозокот на
секој од нас“.
Никое око не патувало во внатрешноста, па нити било која коска во главата.
„Како нивниот прв дом постанал неупотреблив, првите луѓе се расуле уздуж
и попреку архаичниот континент викан Лемурија, кој се простирал од Индијскиот
океан до Австрлија и ги вклучувал делови на Африка, Цејлон и Суматра. Луѓето ја
колонизирале и Атлантида, најпознат од сите изгубени континенти. Огромни градови на Лемурија беа изградено од камен и лава. Не биле монументални само по
пространство: и размерите на поедини градевини биле гигантски. Човечката раса,
иако постепено опаѓала, уште била раса на дивови и опстала таква долго во периодот на власта на Атлантида. Пример на таа архитектура е сочуван до денешен ден
во тајанствените рушевини на Тиахуанака, високо во Андите“.
Изчезната флота на Александар Македонски патувала само на Исток по Пацифик=Patifik=Пативик=Пативок=пат тивок=тив ок: тив=тих- Тих Океан. Бидејќи
во војската на Александар Македонски имало и Скити- во Скитија Зевс бил Перун,
било создадена Перу. Во Индија Ведите познавале Ганди- од Ганда=г анда=Анди.
„Само историчарите се во состојба да ја поделат историјата за човечкиот вид
во неколку периоди на еволутивниот развој и географската експанзија. Во стварноста, се работело за постепено стапање. На позадина на масивните геолошки промени, од кои некои предизвикале успорување на вртењето на Земјата околу нејзината замислена оска, пониските раси нестанувале и изумирале- понекогаш милиони
единки нестанувале во гигантските катастрофи.Најдобрата крв на Лемурија морала,
на пример, морала пред крајот на својата цивилизација да се склони на островото
Самбала- тогаш опкружена со вода, а денес тајна оаза во пустињата Гоби. Дегенираната гранка на таа раса преживеала како пештерски луѓе и ловци во џунглите. Во
меѓувремено златно- жолтите претставници на четврттата раса, која ја населувале
Атлантида, пополека се издигнувала. Лемурија нестанала, растргана на парчина на
вулканската ерупција. Таа што некогаш била единствен континент со незамисливи
размери се претворила во низ огромни острва, кои во текот на времето и самите нестанале“. (Атландида со коњ, дури слон- само лага; Самбала=Шамбала- с=ш, Р.И.)
Белците во Левантот го доживеале постледениот потоп, а биле повеќе. Со
нивното преселување на старите континенти го пренеле својот мит со разни имиња.
„Нестанала, да, ама не без трага. Последениот вулански трзај поново исфрлил на површината на океанот парчиња на изгубената Лемурија. Тоа парченце се
вратило заедно со гомила гиганстски скулптури кои до ден денешен претставуваат
една од најголемите мистерии на човештвото. Тоа парче на изгубениот континент е
познат денес под назив Ускрсно острово.
Дегенираната раса на Лемурија уште е меѓу нас, премда изумира.Тоа се примитивните австрилијански Абориџини.(Aboridžini=абориѓини=а пороѓени,ѓ=д, Р.И)
Атлантида, всушност, во прво време била дел на Лемурија, ама во тајната
историја на човештвото мораме да посматраме одвоено. Нејзините дивовски жители,тие предивни претставници на четвртата раса златни пути, постанале, према езотеријската традиција, ‘црни од грев’. Ама, не баш сите: неколкумина од нив кои се
бавеле со духовната мудрост успеале да го очуваат ‘треттото око’ и така била во
состојба да го предвидат потопот кој ја збришал Атлантида во доба кога петтата
раса била уште во повоји,и да го избегне.(Градежи во Атлантода на Картагина,Р.И.)
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Таа петта раса е човештвото какво што го познаваме денес. Почнала да се
шири низ Европа уште во доба на постоењето на Атлантида каква што ја знаел
Платон, то ест како обично острово, значи пред некои 850.000 години“.
Леденото доба траело 1.000.000 до 500.000 години- тогаш за човекот немало
трага. Следи тајните за белата раса да се трагаат во Левантот. Бидејќи темните раси
имале заедничко потекло од пред да има континенти, Атлантида нема врска со нив.
Ова било поради тоа што Атлантида бил мит само за Левантот- само на белата раса.
„Духовна храна на идните водачи на Треттиот рајх била таква. Повремено
би ја зачинувале наопачки маштарии на Ханс Хорбигер, кој,измеѓу останатото, тврдел дека Земјата имала три Месеци пред него што спаднала на овој еден. Сите три
тие сателити паднале на Земјата, предизвикувале незамисливи катастрофи.
Успонот и падот на расите, појавата на дивовите, еволоуцијата на цивизацијата- сè тоа, по Хорбигер, зависело од циклусот на делувањето на Месецот. Четврттиот месец (овој наш сегашен) ‘заробен’ пред некои дванаесет илјади години, ама и
тој во иднина ќе падне на Земјата...
Идеите на овој тип, кои се однесуваат на огромните временски и пространи
распони, содржат во себе зов на кој одредени видови на ум реагираат со интоксикација. Истовемено, тие идеи се со доволен опсег да можат да ја обфатат секоја предрасуда или сулуда теорија. Една езотерична легенда не учи да елитите на една од
пораните раси, мудра и моќна, се повлекла под земја како би ја избегла катастрофата на земјотресот и поплава. На човекот му доаѓа да се запраша нели нацистите
сметале дека тие се мудреци и магови, всушност, онаа подземна раса надлуѓе од
маштата на Булвер Литон ? Ако било така, можда го сметале потврден чинителот
дека таа раса пополека и примакнува на површината на Земјата (што, исто така, е
плод на Литоновата машта), спремајќи се да ја напушти својата јазбина и да ја преземе власта над светот. Во тој случај, зошто не, му било блиску на здравиот разум
да покуша воспоставување на некакво сојузништво. Природно. А бидејќи езотериската панорамо на претисторијата остава доволно простор во кој би се можело да се
сместат траги и надлуѓе на расната генеалогија, нацистите со мирна душа можеле
да заклучат- како што воостанатото и се- дека тие, всушност, претставуваат и потомци на расата господари. Така ниниот магијски рај постанувал средство за постигнување на целта, а неговото воспоставување тек прв степеник на патот кон една
многу поголема цел- реалност на глобална моќ како предодредено наследство.
Така светската војна постанала неминовна, бидејќи неговото окултно семе
било посеано во изгубената Атлантида, изгубената Лемурија и изгубениот Тул. Ако
нацистичките водачи икогаш посакале некакво оправдување за своето делување, го
најдувале во одмаздата.
Тие, најпосле, само заработувале со еволуцијата“.
Следи заклучокот, дека пропаста на Левантот како мит бил пренесен секаде
каде што Белците стигнале. Нивниот мит бил: Атлантида, Лемурија, Тула...
Бидејќи се говори за Тула, овде е важно да се види кои предели на Европа
биле населени. Shackleton15 во „Човековата борба со морето“, наведува две карти и
патувањата на Питеј во непознатиот свет. Ги внесува Хекатиевата карта од околу
500. г.пр.н.е. и на Ератостен од околу 300. г.пр.н.е. Во нив северно од Дунав и Црно
15

Edward Shackleton, Seas, Maps and Men. Copyright Geographical Projekts Limited. London, 1962. За
СФР Југославија Izdavačko knjižarsko poduzeće MLADOST. Zagreb. Ilica 30, 1969.
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Море16 се забележува дека просторите не биле населени. Питеј отпловил 325 година пр. н.е. од Масалија (денес Марсеј), поминал низ Бискајскиот Залив до Бретања
и допловил до Британија. Според Страбо, „Питеј кажува, дека враќајќи се од (таинствениот) Туле, го отпловил целиот морски брег од Гадина до Танаис (Дон)“, а Дон
се сметал за граница на Азија.
НАОПАКУ СИМБОЛИ
„Берлин, 1945. Војната практично завршила, и само уште лудачкото настојување на Хитлеровата ‘железна волја’ овозможувала каков-таков отпор на напредувањето на Сојузниците. А и тој отпор бил тек бледа сенка на нешто што некогаш
постоело. Моќната германска армија се свела на група полаобучени момчиња и шачица изморени и заплашени ветерани кои заедно ја претставувале последната отстапница во предградијата на Берлин. ‘Илјадогодишниот рајх’ се претворил во хрпа зачадени рушевини. Руските војници напредувале низ рушевините, борејќи се од
куќа до куќа, од улица до улица, како би се поврзале со своите британски и американски сојузници, кои, од своја страна, исто така настојувале да допрат до срцето
умирачката претстолнина. Уште и пред него што потполно го преплавиле источниот сектор на градот, Русите нашле нешто мошне чудно: голем број лешеви на Тибетанци. Овој чинител ја забележал Морис Беси (Maurice Bessy), како и Повел и Бержиј, према кои лешевите, заедно, биле околу илјада. Тибетанците на себе имале германски униформи, ама без вообичаени ознаки.
Према Повел и Бержиј, исто така, 1926. година во Берлин и Минхен настанала една мала колонија жители од онаа страна на Хималаите. Еден од членовите
на таа колонија, извесен тибетански монах, прилично се заинтерсирал за растечкиот нацистички покрет, така дури постанал и донекаде познат по своите предвидувања колку на кои избори странката ќе освои места во Рајхстагот.
Тибет 1950. го прегазиле кинеските трупи, и тоа денес е интегрален дел на
НР Кина. Ама, со векови пред тоа била мистична и таенствена земја, некој вид магијска претстолнина на планетата. Додека 1904. Јангхазбендовата експедиција не
успеала дотаму да се пробие, Ласа, главниот град на Тибет, бил забранет град, за
кого во надворешниот свет понешто се знаело тек преку гласини. Па и кога Јангхазбенд отишол, потпишувајќи претходно британско-тибетански трговски споразум,
малку ја посетиле таа чудна планинска земја. Ни бројот на Тибетанците кои се одважиле на пат во Европа не бил многу поголем.
На Тибет преовладувачка религија била будизмот, ама тоа, всушност, била
тек една од неговите верзии, како што, на пример, е зен будизмот во Јапонија, која
вомногу се разликувала од оригиналната индијска мисла. Многу научници порадо
го користат терминот ‘ламаизам’ како би го дефинирале тибетанскиот будизам. Верскиот живот бил концетриран во мноштво манастири, од кои многу биле изградени на готово непристапни места во планините. А меѓу населението владеел обичај секој третти жител да постане монах.Обликот на власта во земјата бил некој вид
16

За да се потврди дека просторите северно од Дунав не биле населени се чита и кај Херодот, што
тој пиши за Скитија. Во прилог може да се наведат и мемоарите на Адријан, во кои се чита дека тој
престојувал на просторите северно од реката Дунав. Тие простори не биле населени. Со преминување од легија на гранични единици, воглавно за време на Јустинијан I, просторите се колонизирани.
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религиозна монархија, заснована, валја на една во светот, династичка суксесија базирана на реинкарација. Врховен поглавар бил Далај лама, боженска инкарнација
на Ценресиј, богот заштитник на Земјата- што е кованица, колку год неверојатна,
која најблиску може да ја дефинира неговата положба. Далај лама бил и духовен и
световен поглавар на Тибет. Неговата личност ја оличувала сета политичка и верска моќ.
Кога еден Далај лама умре, сместа би започнал магијскиот процес на најдување на негов наследник, односно како би се нашло ново тело во кое тој го одбрал
да биде поново роден. Кога магијските знаци би укажале на одредено дете, дечкото
би бил подвргнат на тестови. Така, на пример, би му било понудено да бира измеѓу
некој предмет кој го поседувал претходниот Далај лама и сличен, најчесто побогат
украсен и поубав. Во колку детето упорно би ги бирал оние ствари кои му припаѓале на претходниот Далај лама, се сматрало дека тој е негова вистинска реинкарнација, после што би го одвеле во Ласа и би го подвргнале на монашкото наукување.
Паралелно со државната религија, ламаизмот, постоела и древна религија
Бона, која цветела нарочито во руралните предели. Било тоа примитивно, анимистичко верување, полно мрачни чаролии и ритуали. Ако на светот ламата на будистичката секта гледал како на персонификација на духовната мудрост, меѓу обичниот свет свештниците Боно се сматрани чаробници.
А зад целата побожна фасада протекувал вистински тек на тибетанскиот
окултизам- мрачниот тек кој ја вклучувал интезивната психофизичка обука од тибетанската јога и грижливо прикриено учење од локалните езотеријски традиции.
Тоа, значи, била земја која, изгледа, иако малку позната на надворешниот
свет, постанала војна единица составена од луѓе спремни да умрат за нацистичка
Германија. Ама, освен оние мали колонии во Берлин и Минхен кои веќе сме ги споменале, какви замислива врска би можела да ги поврзе Тибет и Германија ? Трговските и економските врски немало. За разлика од Британија, Германија својата империја не ја ширела на Далечниот Исток. Не бил заеднички јазик, заедничка религија, нити политичкиот афинитет на било која страна кон она друга. Всушност, се
чини дека врската била чисто магијска. Поточно, за нацистичкиот водач Тибет на
повеќе начини бил привлечен поради својата мистична атмосфера, а ги привлекувале и тајните учења кои успеале да допрат до Запад. Членовите на групата ‘Тула’, ложата ‘Просветени’ и многу други езотеријски организации кои помогнале
при прилика создавање на Треттиот рајх, верувале во езотеричната историја на човештвото. А во архивата на тибетанските манастири таа историја била сочувана во
својот најчист облик.
Во другата половина на претходното столетие, занимливи поединости за тајните учења на Тибет ги пренела на Запад една сјајна Рускиња, Мадам Хелена Петровна Блавацки, која тврдела дека во тајните ја упатиле самите свети лами. Понатаму, госпоѓицата Блавацки тврдела дека нејзините ‘скриени господари’ имаат свои
станишта во непристапните Хималаји, поточно дека заправо таму, на Тибет, се најдува домот на надчовекот“.
Во Русија покрај еднобожеството имало наследство на повеќебожество. Тоа
важело и за Европа.А Блавацка само го дополнила изгубеното од развиениот Тибет.
„Никакво чудо затоа не е што тие нестрпливи трагачи за надчовекот посакале да сознаат повеќе. Повел и Бержиј тврдат дека нацистите, кога собрале доволно
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пари, организирале неколку експедиции на Тибет, ‘кои ги сменувале едни други сè
до 1945.’
Еден од најопипливи изрази на заинтересираноста за Тибет било прифаќањето на еден од најдлабоките и најтаинствените тибетански симбол- свастиката
(кукаст крст)“.
Само свастиката била ведска, веда=вода која памти. Таа била бригиско- македонска,чии траги се најдувале во Македонија,откаде биле Венетите со свои руни.
„Свастиката е еден од најстарите симболи кое човештвото го познава и, уз
крст и круг, е најраспространет. Кукастиот крст го сретнуваме на остатоците на грнчариите од Грција постари готово три илјада години, ама и во древниот Египет,
Индија, Кина. Навахо Индијанците во Северна Америка ја користеле исто така, како и арапско-исламскиот чаробник. Нешто подоцна, овој симбол се јавува на знамињата на некои балтички држави. Првите христијански мисионери во Индија, гледајќи го врезан на главата на еден кип на Вишна, го нарекле ‘ѓаволски знак’. Всушност, во оригиналниот облик било заправо спротивно- свастиката била симбол на
Сонцето, па само со тоа и на животот. Будистите овој симбол го сматрале збир на
среќни знакови кои поседуваат десет илјади врлини, оти еден од шеесет пет мистични знакови за кои се верува дека можат да се најдат на секој Будин отисок на
стопалата. Па и самото име потекнува од санскритот на кој ‘свастиката’ значи среќа и благосостојба“.
Се потврдува дека свастиката била од Левантот, откаде се проширила секаде
каде што Белците се преселувале. Пак, во Америка стигнала со изчезната флота на
Александар Македонски, која во Америка пристигнала во Западна Америка. Бродовите биле наслество како во Средоземјето- Викинзите во Америка дошле од Исток.
Викизите биле Венети со рогови на бригиско говедо;на врвот на лаѓите имало тело на бригиска змија и глава на македонскиот лав...Овде стои дури и свастика.
Викинзите, руски Варези, а Русите биле Венети од Венетија, биле едно исто.
„Према Вилијем Шајрер нацистите знакот го освоиле директно на Хитлеровиот наговор:
‘Влето 1920, Хитлер, фрустираниот уметник кој одеднаш постанал главен
пропагандист, добил идеа која може да се нарече едино генијално. На партијата и
недостасувал знак, амблем, стег, кој би ги изразувал сите оние за што таа се борела
и која би ја поттикнала имагинацијата на масата на кои, како што Хитлер сматрал, е
потребно воочливо знаме кое би го следиле и под кое би се бореле.’
Потоа ја опишал, како, после долгото размислување и повеќе назадоволувачки решенија, Хитлер најпосле го смислил нацистичкиот стег, кој наскоро ќе постане познат во цела Германија. Во средина на црвените полиња се најдувал бел круг,
а во неговиот центар- свастиката.
Самиот Хитлер во својата книга Mein Kampf за знамето кажува: ‘Таа навистина есте симбол ! Црвено ја означува социјалната идеа на движењето, бело ја означува националистилката идеа, а свастиката мисија- борба за победа на Аријевците.’ Накратком свастиката ја преставувала симболичната врска за езоторијската преисторија која може да се прати наназад сè до Туле. Шајрер додава: ‘Откаде му е
идеата свастика да ја искористи и на симболот на странката и на знамето, Хитлер
не објаснува...’ “.
Се потврдува дека свастиката им била симбол на Белците-потекло Левантот.
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„Всушност, идеата потекнала од еден забар, д-р Фридрих Крон (Friedrich
Krohn) кој, што читателите не би требало премногу да ги изненади, бил член на
тајниот ред ‘Германен’. („Германи“, Р.И.)
Крон го дизајнирал оној облик симбол кој нацистите подоцна го искористеле, внесувајќи една важна измена. Заправо таа разлика- и начин на кој Хитлер таа
измена ја извел- ни пружа прв, ама не и последен, доказ кој не упатува на чинител
дека Третиот рајх не бил само магијска држава, туку намерно држава на црната магија, сатанска држава.
Не е тоа нова теза. За неа се говори уште од 1941, или дури одпорано. Ама,
термините како што се ‘сатански’ често се користи во симболичен смисол, како и
‘демонски’ или ‘хипнотички’, при прилика на опишување на Хитлеровата личност.
Ипак, внимателно проучување на докази не наведува на заклучок дека Хитлер и неговите колеги од нацистичкиот врв овие термини ги сфатиле потполно дословно, то
ест да верувале дека упразнуваат некој од облик на црната,то ест сатанската магија.
Како што порано споменавме, окултистите сматраат дека најголем број на
магијската енергија по своја суштина е неутрален. Тие, како што напишала Мадлен
Монталбан (Madeline Montalban), се како водачи: и перу и даве. Во најлош случај,
тие сили се слични на елекрицитетот, кој може да биде опасен по оние кои не ја познаваат ‘магичната’ техника со која со ним се ракува. Но, постојат и други енергии,
за кои знатно помалку се раскажува. Тоа се оние за кои оклутисти сматраат дека се
зло сами по себе. Кабалистите ги сматраат изверзни сефироти на Дрво на Животот
овоплотени во клипоти или господари на Хаосот. И како што неутралните и позитивните енергии можат да бидат прозвани со употреба на некои симболи, силите на
Хаосот исто така можат да бидат прозвани, ама со обратна употреба на тие симболи, со нивното извртување.
Најпозната манифестација на ова верување е такавиканата ‘црна миса’, која
може да ја одржи само расчинетиот свештеник пред паствата на заблудените католици. Сатанистите кои се впуштаат во таква пракса ја сматраат католичката миса
врвен обред на белата магија.Тие веруваат, често чврсто отколку многу христијани,
дека жртвувањето привлечува моќни боженски сили. Следејќи ја таа логика, во желба да призоват сатански сили- директно спротиставени на боженските моќи- тие
едноставно изведуваат миса наопачки.
Тоа извртување се постигнува на нарочито богохулен начин: пред неа валја
да се мрси, а не пости; похотата ја заменува смерноста како ‘одговорувачка’ состојба на духот на паствата; а свештеничкото чинодејствување наскоро се претвара во
оргија: олтарот е тело на гола жена, по можност приститутка; распелото е свртено
однопаку и гажено. Црна репа (во најдобар случај !), ‘посветена’ вагина во проститутка ја заменува хостијата, а вместо мисното вино се користи мочка.
Хитлер е роден во католичко семејство и е крстен во католичка црква. Можда тоа валја да се има на ум ако бараме одговор на прашањето зошто цереминијалот на состанокот на Хитлеровите младежи некако претерано потсетува на католичка миса.
Но, колку год тоа било поинтересно, сега би требало да се позабавиме со
езотерични инверзии. Бидејќи соларниот симбол, свастиката често се замислува како симбол кој се врти околу својот центар. Краците на кукастиот крст се вртат еден
по друг во правец на сказалката на сатот, и, кога тоа се случува, бидејќи веруваат
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дека свастиката донесува среќа и ги симболизира силите на светлоста. Како окултисти, д-р Крон добро знаел, дека на неговите први нацрти се гледа дека е така и
треба да биде. Хитлер, меѓутоа, не бил заинтересиран за силите на светлото. Наредил свастиката да се сврти така да изгледа да се врти во спротивен правец од сказалката на саатот. Така нацистичкиот симбол и знамето за оние кои имале очи тоа
да го видат постанале прв доказ на сатанската природа на Окултниот рајх“.
СИБИРСКИ МАГ
„Се гледа, значи, дека Окултниот рајх има некои чудни, тибетански корени.
Не се однесува тоа само на прифаќање на свастиката и општо, мошне изразено интересирање за земјата на тајни и магии од другата страна на Хималајите. Всушност,
можда може да се рече дека вистинскиот клуч за разбирањето на Треттиот рајх лежи негде длабоко похранет во историјата на Тибет, оти заправо таму Карл Хаусхофер, посветеник кој го подучувал младиот Хитлер, прв пат наидел на конкретни, а
не магловити и нејасни, чинители за надчовекот од нацистичките легенди.
Негде околу годината 1880, или нешто порано, во тибетанската престолнина
Ласо стигнал младиот лам. Малку што тогаш било што би го разликувало од мноштво млади искусеници во градот- освен можда чинителот дека не бил Тибетанец.
Бил роден во Асошчокиј, источно од Бајкалското езеро, во сибирските степи. Општиот изглед му бил азијатски- навистина, монголски-бурјатски- ама по националност бил Рус. Тие денови го викале Comang Lompsang; подоцна, кога се воздигнал,
добил име Кенде-чега во Ласа, и уште подоцна, Tsanaiis Kan-po- а во двата случаји
било збор за титулу отколку за лични имиња. Како забуната би била поголема, се
чини да го користел и имињата Ngaku-vang-dorje и Akovan Dardjilikov. Во Русија
бил познат под имети Хамбро Акиван Дорѓиев.Ова последно име, под кое постанал
познат во меѓународните политички кругови на размеѓувањето на вековите всушност е руска верзија на тибетанскиот зборо кој означува Mgrom’.(Раса=народ,Р.И)
Набрзо по доаѓањето на Тибет, младиот Дорѓиев стапил во манастирот Дрепунг, едно од тритте седишта на религиското учење во земјата и, бар према тврдењето на некои современици, осињак на политички интриги. Се чини, меѓутоа, дека
нему мошне долго му успеавало да се држи подалеку од политиката. Неговиот талент и интересирање биле усмерени во сосем друг правец, бидејќи, после година на
студиозен труд, постанал професор на метафизика. Било како било, можел, како
што тоа бил случај со многу други тибетански учители, го проживеале својот живот а за него малку кој да сознае. Патиштата на Судбината, меѓутоа, се прилично
замрсени.
Неговите надредени го испратиле годината 1898. назад во Русија. Задачата
која ја добил била од религиозна природа: требало да присобери доброволни прилози од оние будисти од југоисточните провинции на Царството кои на Ласа гледале отприлика онака како што муслиманите гледаат во Мека. Патот го водел и меѓу
бајкалските Татари, со што на себе го привлекол вниманието на руската власт. Царските чиновници метафизиката, се чини, не ги занимала повеќе отколку што тоа е
случај со нивните денешни, болшевички наследници. Ама, приликата ја знаеле да
ја искористат: јакото руско влијание во Ласа би бил добар ослонец на консолидацијата на едно централноазијско царство, за кое Царот верувал дека на неговата зе-
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мја припаѓа по сите закони. Во тоа доба Тибет не бил ни во чија интересна сфера,
освен можда на кинеската, ама бидејќи Кина не била голема сила, нејзините интереси не се ни сметале. Тибет со векови водел политика на изолованост, која валјало
да се пробие. Дорѓиев можел да послужи како згодно одудие за тоа.
И тоа, по своја прилика, не неволјно и несвесно орудие. На Тибет се вратил
со мноштво вредни поклони во бисагите и со надеж дека Ласо би можел да го присака да се приклони на Царските политички погледи. Неговите покушаји имале непосреден ефект на тогашниот Далај лама. Имал јаки аргументи: традиционален заштитник на Тибет, Кина повеќе не се вбројувала во војна сила, а освен тоа била потполно под британската доминација. Англичаните биле народ на еретици, кој не гаел никакво почитување према будистичката религија. Што се однесува на Русија,
нејзината моќ била голема, а, освен тоа, тврдел Дорѓиев, постоела дури и можност
да и самиот цар Николај да ја промени верата и да постане будиста“.
Со наводот се потврдува, дека Русите не биле сите христијани, кај нив постоело и повеќебожеството- христијанството го внеле Евреите со нивниот Владимир. Следи само Евреите го внеле канибализмот- на боговите да им се дава човечки
жртви, традиции кои биле внесени и во христијанството со крвта и телото на Христос... Токму и затоа до денес еврејството ужива во човечки жртви- дечка крв итн.
Бидејќи во Русија опстоило повеќебожеството, Русите си ги зачувале своите
повеќебожни традиции, за кои се говори и во книгава- Русите опстоиле почовечни.
Да не се изуми дека во православието Македонците внеле повеќебожни традици кои и денес ги нема во католичкото верување- Македонците се почовечни ...
„Но, далеку од тоа дека Дорѓиев сонувал Тибет да потпадне под руска сфера
на влијание- неговата долгорочна визија била обраќање на цела Русија на будизам
и нејзиното потпаѓање под сфера на верско влијание од Тибет !
Такви изгледи биле попрималиви, и без сумливост ги привлекле тогашниот
Далај лама, висок, арогантен и крајно догматичен човек. Ама, Далај лама, и покрај
своето огромно влијание, немал апсолутна власт. Да би донел една таква одлука,
морал да ја има подршката на Tsong-du, на својот кабинет. Главен ослонец при прилика на убедување му бил неговиот прв министер, кој према сè британско гаел болесна омраза, бидејќи многу години порано, во Индија, еден британски офицер го
фрлил во фонтана. Па ипак, Кабинетот брзо не бил убеден.
Неколку години порано, 1893, Британија со Кина заклучила споразум со кој
се решавале некои неразрешени гранични прашања измеѓу Кина и Тибет и се регулирале ограничените права на трговијата во јужните области на таа земја. Ама
Кина, премда формално сизерен на Тибет, не можела да обезбеди извршување на
спораумот. Така започнала хималјската комедија. Кинеската и британската мисија
стигнала на граница како би ги поставила ознаките во склад со новодоговореното
разграничување. Тибетанците цела ствар ја постамтрале без возбудување. Кога мисијата отишла, тие едноставно ги остраниле ознаките и ја вратиле старата граница.
Потоа Британија ја побарала обеќаната трговска повластица. Ласо зазела источначки став на непробојен студ: Тибет немал појма за некои обеќани концесии.
За вицекралот на Индија, лордот Курзон, тоа, меѓутоа, не било нималку смешно. Активностите на Дордиев постанале познати и вон Тибет, воглавно заблагодарувајќи нему самиот. Уште два пати патувал во Москва, а со другиот од тие патувања, на крајот 1901. година, донел нацрт договор измеѓу двете земји. Кога се испо-
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ставило дека Кабинетот уште секогаш колеба, Дала лама решил да предизвика криза со британска Индија која би довела до руска интервенција, на страна на Тибет.
Руското лесно наоружување, воглавно пушки, почнале да пристигаат во Тибет. Тибетанците продреле на британската територија во планинскиот протекторат
Сиким. Ги поставиле своите царинарници петнаесет милји внатре на територијата
на Сиким и им забраниле на британските поданици премин. Дорѓиев се фалел- и се
погрижил лордот Курзон тоа да го дослушне- дека до пролет 1904. Русите ќе имаат
еден козачки корпус во Ласо. Што нив се однесува, Далај лама и Дорѓиев ја постигнале својата цел. Оти, Британците навистина реагирале, концетрирајќи ги групите
во базата Гнатонг во Сиким. На ден 12. декември 1903, тие трупи поминале низ преминот Џелоп. На ужас на двајца завереници, Русија не интервенирала.
Британската инвазија на Тибет,под команда на сер Френсис Јангхазбенд, била толку успешна да Далај лама бил приморан 1904. да ја напушти земјата. Со нив
отишол и Дорѓиев, нестанувајќи негде во Монголија, да наизглед никогаш не се појави на меѓународната политичка сцена. Ама, надворешниот изглед често лажи. По
своја прилика, тој се вратил на Тибет бидејќи Британците отишле. Постојат податоци дека таму 1903, 1905, 1906, 1907. и 1907. го посетувал Карл Хаусхофер. Хаусхофер, наравно, бил во потрага за Тула, па поново дошол 1923, овој пат во друштво
со омразениот доктор Теодор Морел, кој подоцна, како Хитлеров личен лекар,
успеал Водачкото здравје темелито да го уништи со употреба на надлекови.
Групата ‘Тула’, која без сумливост била обликувана по узор на слични езотериски тибетански групи, ја проучувале древната ‘Ѕианова строфа’- аглов камен
‘тајна доктрина’ на Хелена Блавацки и основата на окултната космогенеза веќе порано спомената во оваа книга. Хитлер и Химлер постанале членови на групата ‘Тула’ уз Мореловата помош истата година кога групата е и основана. Набрзо им се
придружиле Геринг и партискиот идеолог Розенберг.Луј Повел тврди дека бил обавестен како практичниот аспект на работата на Групата вклучувал и некој вид гатење уз помош на посебен, тибетански езотериски шпил на карти. Изгледа дека посебно му поаѓало за рака на Хитлер (што од видовникот можело и да се очекува),
така да својите сознанија ги користел како би дошол до обавестувањето за политичката иднина која подоцна би послужила како основа за неговите војни планови.
Играта, исто така, служела, тврди Повел, за одржување на мистичниот контакт со
тајниот Мајстор на групата, кој го носел симболичното име ‘Крал на Стравот’.
Групата, меѓутоа, имала на располагање и знатно посветовни средства на комуникација со ним- радио-испраќач/приемник, што наведува на заклучокот дека тајниот Мајстор телесно постоел негде на планетата. Дали ‘Кралот на Стравот’ можда бил тибетански професор на метафизика, лама Дорѓиев ? До 1920, кога групата ‘Тула’ е основана, тој веќе се преселил во Франција, па за него можело да се допре без големи проблеми уз помош краткобрановиот примопредавник инсталиран
во Германија. Воедно почнал да стекнува и нова слава под ново име, постанувајќи
набрзо познат не само меѓу проучувачите на окултното, туку и меѓу извесен број
интелекуалци и психолози.
Оти, ламата Дорѓиев било само едно име од многуте имиња од најфасцинантниот од сите окултисти на дваесетиот век- Георгиј Иванович Гурѓиејев.
Гурѓиевата космологија, а со неговите прстени внатре на прстените и душите на вцицаните како би се нахранил Месецот, премногу е симболична (или, можда,
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лошо напишана) да не ми било можно да ја разберам. Ама, неговата психологија
нешто е сосема друго.
Во основа на неговото учење се најдува тврдењето дека сите луѓе, освен ретки иземања, своите животи ги проживуваат во состојба на аналоген сон. Иако ние
чуствуваме дека сме будни и дека можеме да ги контролираме нашите активности,
се случува, всушност, спротивно. Што год ние измислуваме, нашите дела не се резултат на нашата волја- стварите, едноставно ни се случуваат. Низ животот поминуваме како роботи, како резултат на мноштво узроци. Времето нас не притиска,
или не грижи меѓународната ситуација. Каде год биле и што год направиле, никогаш не сме слободни- оти да се биде слободен значи да се биде тоа што си, и малку
нас тек не знае што сме навистина, да не споменуваме колку е мал бројот на оние
кои тоа навистина и постанале. Зборовите како што се ‘еволуција’ и ‘прогрес’ од
Гурѓиевата точка гледиште немаат значење на применливото на живот на просечниот човек. Никаков вистински прогрес не е можен сè додека не ни успее на некој
начин да се пробудиме од таа наша чудна сонливост.
Студентите кои одлучиле да се позабават со неговата психологија не само
теоретски, зеле, под надѕор на самиот Гурѓиев учество во серија на физичко и психоспиритуални вежби кои требало да им помогнат да се пробудат. Гурѓиев верувал
дека луѓето своите животи ги проведуваат во сон затоа што најголемиот дел на времето ‘забораваат’, то ест затоа што не се вистински свесни на своето учество во животната драма.Нивното внимание е константно и по навика усмерено према надвор,
така нивните реакции тек се одговори на надворешните стимуланси. Сеќавањето на
самиот себе, учел Гурѓиев, е неопходно човек да би се пробудил од тој полусон.
Поединецот мора да ја изгради навиката на самосвест, и тоа така чврсто да таа постанува негова перманентна, автоматска состојба.
Некои од вежбите се смислени да би се стимулирала таа самосвест биле, во
најмала рака, бизарни. Во една од Гурѓиевите групи постоело, на пример, строго
правило дека сите негови членови на дадениот сигнал мораат да се ‘замрзнат’ во
позата во која во тој момент се најдуваат, и да така останат сè додека другиот сигнал не ги ослободи, а да при тоа не мрднат со ниеден мускул. Вежбата била сјајна
ако сигналот би ве задесил додека се излежувате на каучот, ама исто така можело
да ви се случи сигналот да го слушнете додека станувате од столица. Како со години подоцна еден студент приметил, напорот на мускултите во таа положба бил
таков да без сумливост го закивал вашето внимание на себе самиот- всушност, сè за
што сте биле во состојба да размислувате во исчекување на следниот сигнал сте биле сами.Било, наравно, и исклучиво психолошки вежби за развивање на самосвеста,
а во некои случаи тие, се чини, се постигнувале и поопипливи резултати. Еден од
најпознатите Гурѓиеви ученици се сеќавал како се впуштил во самосеќавањето додека се шетал на улиците во Москва. Подоцна установил дека е во состојба потполно да го реконструира својот пат, дури и на сликите кои му останале во сеќавање
да ги изброји и прозорците на зградата покрај кои поминувал- то ест готово потполно, оти еден дел на патот бил во неговото сеќавање бел како лист хартија. Со
внимателно самоиспитување установил дека белината се поклопува со попуштањето на концетрацијата до која дошло во текот на неговите вежби во самосеќавање.
Со тој дел на градот поминал, значи, во старата добра состојба на сон. Живите сли-
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ки на преостанатото дело на шетање докажуваат дека постигнал извесен степен на
мускулна будност кон која тежнееле Гурѓиевите ученици.
Гурѓиев, кој ги проучувал дервишките и суфијски техники, како и тибетанската езотеријска мудрост, сакал јавно да покаже колку неговите ученици напредувале, што е често и чинел во форма на ‘балет’. Ево дела на современиот опис на
еден таков балет, изведен во Њујоркт 1924. година:
‘Било навистина фанстатично, бидејќи секоја личност играла на другчиј начин. Оркестарот свирел чудна музика во која преовладувале удари на бубњеви...
Гурѓиев ги наведувал играчите, давајќи знак за почеток мавтајќи со раката, да тогаш нагло би ги зауставил. Зауставените морале да стојат како статуи во положби
во кои биле зауставени. Изгледале како хипнотизирани... Ние е речено дека таа
игра предизвикува повеќе свест и дека во таа сврха упразнуваат источначките мистици... на ним тие се оние кои упразнувањето го учат да постанат свесни на сите
функции на телото, додека во нормалниот живот сме свесни тек една нивна четвртина. Така, на пример, према Гурѓиев, човекот може да се научи како да ја регулира
циркулацијата на крвта или работата на жлездите со внатрешно лачење така лесно
како да мавта со раката или шутира некакво каменче’.
Било, наравно, и помалку забавни аспекти на Гурѓиевиот систем. Луј Повел
и самиот ги упразнувал, што го довело до ивица на самоубиство. На едно око готово потполно ослепел, а физички бил така слаб да завршил во болница. Во својата
студија Гурѓиев тој го опишува изгледот на две млади Американки кои биле доведени во слична состојба на ист начин: ‘Биле страшни мршави, и човекот просто чуствувал како нервите им треперат,стегајќи им ги грлата и срцата. Крвта како неволјно да им циркулирала. Лицата им биле сиви, а очите закочени. Се чинело дека се
на издишување, спремни да заронат во смрт, всушност веќе нагнувајќи се кон неафасцинирани.’
Упркос тешкотијата и опасностите, Гурѓиевата техника привлекувала вниманија на некои од најдобрите умови на Европа. Катерина Менсфилд (Katherine
Mansfield) ги упразнувала, како и рускиот филозоф П. Д. Успенски, оперската певачка Жоржет Лебланк (Georgette Leblanc), Маргарет Андерсон, првиот издавач на
Џојсовиот Уликс, и психологот Морис Никол (Maurice Nicoll). На Д. Х. Лоренс (D.
H. Lawrence) му е нудено да покуша, ама тој никако не можел на тоа да се одлучи
бидејќи дека сматрал како би можело да се коси со неговите толку уважените уметнички слободи.(Катерина=к[а] атер ин а: атер=атер: атер=а тер-тера, потер-а, Р.И.)
Ама, дали човекот бил толку привлечен како што било неговото учење ?
Постојат неколку приказни кои наговестуваат дека имал необични моќи. Така, да
речеме, се приповедувало дека се појавил пред своите следбеници во еден крај на
Русија додека телото му се најдувало во другиот- а тоа е она што во техничкиот
окултизам се нарекува етерски или со астрална проекција. Многу негови ученици
биле уверени дека му е доволно да фрли тек еден поглед на нив и да ја дознае нивната најскриена тајна. Звучи чудновато, ама изгледа дека ова последно може да се
докаже со чинители. Успенски, кој е поуздан сведок, ни приповеда за комуникацијата без зборови во текот на кое му се чинело во својот ум да го слушне сибирскиот
маг- вистински пример телепатија на повисок ред. Ром Ландау, опишувајќи го својот прв разговор со Гурѓиев, кажува: ‘Почнав да чуствувам јасна слабост во долниот
дел на телото, од колковите надолу, нарочито во нозете. Чуствувањето секој час по-
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станувало сè поинтезивно. После дваесет или триесет секунди ми било јасно дека
не би бил во состојба да станам и излезам од собата.’ Господинот Линдау при тоа
истакнува дека не е особено подложен на хипноза или сугестија. Према неговото
мислење, таа состојба го предизвикал Гурѓиев додека на него вршел клервоајантско испитување, кое, наводно, е обично пратено со такви чудни манифестации.
Се чинило дека Гурѓиев е кадар во голема мера по своја волја да управува со
луѓето. На една Американка, инаку професионален писател, и успеало да му го фати погледот додека ручала во истиот ресторан во Њујорк. Очигледно управо почнал
да упразнува една од своите езотеријски дисциплини, што било видливо од неговото дишење карактеристично за техниката јога, а жената, према сведочењето на еден
очевидец, побледела и била на ивица на губиток на свеста. Подоцна признала дека,
кога Гурѓиев ја погледал, чуствувала ‘како некој да ја пробива низ нејзиниот сексуален центар’- употребувајќи ја оваа фраза за која сматрам дека напросто е еуфемизам за доживување на оргазам.
Освен тоа влијание, имал Гурѓиев и неколку други фанстатични особини.
Една од нив била неговата виталност. Многу од нив кои го познавале кажувале за
неговите неверојатни резерви на енергија.Средината на триесеттите купил автомобил. Уживал во вратоломно возење по околните патишта сè додека неминовно не се
случило- дошло до тешка сообраќајна несреќа. Е пренесен во болница без свест и
во критична состојба. На лице имал посекотина, неколку ребра биле скршени, цело
тело било жестоко угрувано, а докторите сумњале дека морало да дојде и до озбилно внатрешно крварење. Ама, кога дошол при свест, одбил и ренген и медицински
третман. Ја напуштил болницата и се лечел самиот вкуќа, и тоа така успешно да
еден од неговите ученици приметил дека после тоа изгледа дури и помлад отколку
што пред тоа бил. Како шокот да го ојачал, а не ослабил неговиот телесен систем.
Гурѓиев не бил млад кога несреќата се случила, ама не смееме да заборавиме
дека никој, всушност, не знае колку тој навистина имал години. Повел тврди дека,
кога 1949. умрел, Гурѓиев имал осумдесет три години. Од разговорите кои со него
ги водел, Лансау заклучил дека во тоа доба (1933) имал најмалку седумдесет (премда приметува дека изгледал како да не е постар од пеесет), што би значело дека
умрел во осумдесетшестата. Ама, ниедна од тие процени не се чини точни. Кога во
Ласо испратиле да собира прилози меѓу Татарите, годината 1898, Гурѓиев имал педесет две години,. Овој сјаен Рус, значи, кога умрел, имал сто три години.
Во самата основа на нацистичката филозофија бил надчовек. Тоа не бил
хипотетична цел, како што создавањето надчовек не е само ствар на селективно одгледување, како што, изгледа, веруваат повеќето историчари.
Хитлер на Херман Раушнинг, нацистички лидер од Данцинг, му тврдел дека
надчовекот е вистинска, физичка реалност ‘која живее денес меѓу нас’. Тврдел дека
го видел. На човек му доаѓа да се запраша нели на тоа мислел на сретнувањето со
Гурѓиев, окултистот кој во својот долг живот ги импресионирал и многу други луѓе
кои поверувале дека имаат работа со надчовек ? Од извештајите од прва рака сознаваме дека најобичаена реакција на Гурѓиевото присуство била- страв. Така, на пример, Ландау, опишувајќи го еден нод Гурѓиевите следбеници, кажува: ‘Не верувам
дека во животот сум видел пар поуплашени очи.’
Како Хитлер реагирал на надчовекот ? ‘Се плашев,’ му признал на Раушнинг. Изгледа дека ‘Кралот на Стравот’ бил и Хитлерова инспирација- сибирски маг“.
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ОКУЛТЕН РАЈХ
„Како се живеело во Окултниот рајх ? Го имаме веќе Шајреровото тврдење:
без икаква сумливост, тој бил пресреќен оттаму да оди.‘Дивна е ствар,’ пишел, ‘она
чуство на олеснување кое го исполни човекот во тренутокот кога ја напушти Германија.’ Моќните сили дивеле со сатанската држава предизвикувајќи- бар кај оние
кои на сатанизмот не подлегнале- депресија и напетост.
А сатанска држава тоа и била. Повеќе во тоа не може да биде никаква сумливост. Навистина се отсликувала во црни униформи сепоприсатен СС, со неговите некроматски ознаки, како и делување и определувањата на нацистичката хиерархија.
Кога во Германија нацистите дошле на власт, први на удар не биле, како
што тоа би можело да се помисли, Евреите, туку окулистите, а нарочито-астролози.
Тоа некој историчар го натерало, заедено со Ерик Хоув, да заклучи дека ‘Хитлер,
упркос гласините кои се ширеле во земјата, не користел магови и астролози.’ Ние,
меѓутоа, знаеме дека со окултистите имал работа и те како, бидејќи самиот ја поминал обуката. Па ипак, удрил по ним од сите снаги. Во тоа нема сумливост.
Први наговестувања кој тек ќе се одигра се појавиле во пролетта 1934. година, кога шефот на берлинската полиција огласил дека им забранува работата на сите кои ја проречуваат судбината. Набрзо уследила општа конфискација на окултните книги и литературата во цела Германија. Наредувањата доаѓале одзгора. Акцијата не била, како што често се случува,резултат на протерана ревност на полицијата,
бидејќи и човештвото и офицерите биле потполно збунети, не знаејќи какви книги
валја да се бара. Така неколку совршени правовремени наслови завршило во мрежа.
Потоа е забранет германскиот огранок на Теозофското друштво на госпоѓицата
Блавацки. Она што нас не изненадува е и чинителот дека, кога нацистите ја анектирале Австрија 1938, на Адолф Ланц, самовиканиот претходник на Хитлеровото
движење и основач на Редот за кој се разметувал дека била негова прва манифестација, му е забрането да ги обавува своите работи. Редот ‘Нови темплари’ се преселил илегално, а потоа, по своја прилика, престанал да делува. Што Хитлер мислел за масоните и редот ‘Германен’, кој на неговата држава и го подарил симболот
на знамето, рековме уште порано.
Ако Хитлер бил маг, што го нагнало така да се однесува према своите колеги ? Одговорот е едноставен: заправо поради тоа што есте бил маг. За просечен политичар, окултистите претставуваат тек група лудаци од маргината на друштвото,
потполно безопасни по државата и премногу занесени на своите бизарни верувања
да би ги сметале дури и први комшии. Секое наговестување тие луцкасти типови да
ми можеле да претпоставуваат озбилна снага се отфрлува како будалштина. Всушност, обичниот политичар не ќе оди дури ни така далеку да помисли на нешто
такво. Можете да бидете сигурни дека окултизмот ќе биде последна ствар која ќе
му падне на памет. Има тој доволно практични проблеми кои го гнават. Така во немагијските режими окултистите поминуваат малку- повеќе невозмирувани. Иземањата, кои повремено се јавуваат, повеќе се привидни отколку стварни. Така, да речеме, во комунистичка Кина постој извесен негативен став на званичните према
езотеричните вештини. Ама, тоа е поради тоа што тие го сметаат суеверие, а водачите ‘црвени’. Кина се грижи за тоа како ќе изгледа во очите на светот. И во Русија
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окултистите понекогаш трпат, ама тоа пред ќе биде поради здравото политичко неповерување во било какво тајно друштво отколку што ја упоразнуваат магијата. Е
важно да се напомени дека ни еден од тие две комунистички држави никогаш немало намерно организирано искоренување на окултистите какво што било она организирано набрзо бидејќи нацистите дошле на власт во Германија.
Од друга страна, Хитлер бил вистински верник. И тој и многу други од неговите блиски следбеници верувале дека во темниот свет на окултното се најдува
мошне реална снага. Бидејќи ја користел окултната техника да би се дочепкал до
власта, Хитлер не сакал конкуренција. Валја, меѓутоа, обратите овде внимание на
два релевантни детали: 1) тип окултиста кој го прогонувал со најголема упорност, и
на 2) чинител дека сè тоа не било правено како да би се искоренило упразнувањето
на магијата, туку исклучиво затоа што магијата да би постанала монопол на Нацистичката партија. На тој начин нацистичка Германија до ситница го следела образецот кој го применува секоја модерна држава на сè она што го сматра нарочито опасно. Иако земјата на слободниот пазар, Америка не им допушта на своите корпорации унаоколу и без контрола да се играат со нуклеарни боени глави. Од британската влада тешко би можело да се очекува да допушти приватни експертименти со
нервен гас.
Во секој случај, двата гореспоменати детали се вредни за подлабоко размотрување.
Ама, ево каде уште еден Австралијанец влегуваво нашата приказна. Рудолф
Штајнер е роден во границите на таа земја, 1861. година. Како и останатите необични поединци со кои до сега сме се сретнале, и тој е од пограничните подрачја- всушност, поради померување на границите, неговото родно место денес се најдува во
Југославија“.
Пак, Југославија означува југ склавија=тн.славенија. Склавините биле Повеќебожци а Ромјејците=тн.Византијци- Православни. Па ова било во спротивност на
Франките кои се граничеле на Дунав со тн.Византија. Следи Франките биле Католици, а својот католицизам го ширеле источно од реката Рајна сè до тн.Византија. Ова било повод, само на зафрлените христијански простори опстоиле вештините
на Повеќебожците, како спротивност на Еднобожците, кои сè туѓо истребувале.
„Штајнер постанал генија. Нема друг збор кој би го опишал овој изузетен
човек. Во неговото родување или околина не било баш ништо што би го наговестило она што тек ќе дојде. Таткото му бил низок железнички службеник. Формалното
образување му било оскудно, бар во почеток. Живеел оскудно. Ама, брилјантниот
Штајнеров ум наскоро почнал да се искажува. Одбивал било што да се специјализира. Всушност, во средна школа ги подучувал своите другари од разредите на занаети, додека тој самиот се бавел со наука. Таа чудна навика продолжил да ја упразнува и за време на студиите на универзитетот во Виена.
Иако биографите упорно настојуваат да најдат рана го наговестуваат неговото интересирање за езотерија, која подоцнежните години на животот ќе му постане
опсесија, нив, навистина, е малку. Кога имал дваесет девет години, се вработил во
Гетеовиот архив, премда навистина бил брилијантен ум, во тоа доба делувал помалку или повеќе вообичаено. Но, неговиот внатрешен живот и понатаму се развивал,
така до времето кога, 1897. година, се преселил во Берлин, каде постанал уредник
во еден книжевен магазин, туку го започнал регулативниот режим на медитација.
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Негде 1899. го прифатил позивот да одржува предавање на една група членови на
Теозофиското друштво на госпоѓа Блавацки. Се покажало дека тоа било пресвртница во неговиот живот. Го привлегле мистичките доктрини на теофизијата. Му се
придружил на Теозофиското друштво и се сретнал со неговите водачи во Лондон.
Наскоро постанал генерален секретар на германскиот огранок на ова Друштво. Иако со теофизија раскинал 1909. и основал свое сопствено, Антропозофско друштво
(називот нескриено ја поврзува идеата на мудроста со идеата на човекот), од неговите подоцнежни трудови се гледа дека никогаш потполно не го изгубил интересирањето за многу теозофиски идеи.
Неговите уметнички достигнувања биле импресивни. Студирал архитектура
и самиот направил планови за седиште на своето Друштво во Швајцарија. Некои од
елементите кои на таа прилика ги употребил подоцна влегле во широката примена
во архитектурата. Студирал и драма и подоцна постанал театарски продуцент и писател на дела. Се бавел и со скулптура. Смислил и развој на нови уметничка форма,
во извесен смисол слична на игра, викана еуритмика. Ништо од ова што се прифатил не било обично дилетантско петлање. Тоа го потврдуваат крајните резултати на
неговите уметнички напори.
Неговите научни достигнувања биле, меѓутоа, уште поимпресивни. Иницирал потполно нов образовен систем: денес постојат Штајнерови школи широко на
светот. Неговата идеа на поле на медицината и денес привлекува внимание на многу стручњаци. Развил и нов облик на земјоделство која своја потврда ја стекнува
тек денес, кога увидуваме колку хемиските ѓубрива се погубни по човековата околина.
Ипак, неговата главна преокупација останала окултна. Негов прв ментор, госпоѓа Блавацки, била така чврсто уверена дека практичната примена на езотеријските начела се опасни да нејзините ученици останале до ден денешен теоретичари.
Штајнер не се согласувал со тоа начело. Неговото прво антропозофско дело, Знаење за високите светови, содржеле и упатства за духовните вежби кои му помогнуваат на човековата еволуција. И тој, наравно, бил свесен, бар колку и госпоѓа Блавацки опасност од практичниот окултизам. Инсистирал на тоа дека откривањето на
езотеричните знаења мора да му претходи на високоразвиената моралност.
Истражувањата Штајнерови на разноликата и фасцинантната кариера, како
и проучувањето на неговите подеднако ралични и фасцинантни дела ствара во нам
слика на архитип на бел маг- окултист кој ја применува својата окултна моќ и знаење да би го користил на своите поблиски, а не себе.
Умрел во шеесетчетврттата година, 1925, неколку години пред него што нацистите дошле на власт во Германија. Ама, уште пред тоа и упркос чинителот дека
без сумливост имале преча работа на политичкиот план, нацистите ги прогонувале
антропозофите, им ги растурале состаноците и ја користеле секоја прилика да им
нашкодат.
Кој е традиционален непријател на белиот маг ? Оној, кажуваат, кој му служи на другачиј господар...
Ќе се вратиме наскоро со доказите на сатанските аспекти на Хитлеровиот
окултизам. Во меѓувреме, е поучно да се проучат одбраните бисери од животот во
Окултниот рајх.
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Претседателот Никсон напрасно да побегнал во Пекинг, или Фидел Кастро
изненадеж да побара политички азил во Велика Британија, тешко тоа би предизвикало шок поголем од оној кој ги потресол германските водачи 10. мај 1941. година.
Во петнаесет минути до шест попладне тој ден, Фиреровиот заменик Рудолф
Хес, Хитлеров пријател од првите денови и втор најмоќен човек во Германската партија, се качил во Аугзбург во својот двомоторен ‘месершмит’ и сам полетал према
-Шкотска. Кога Хитлер тоа го дознал (Хес по курир му испратил писмо)), бил како
со гром ошинат. Очевидците тврдат дека шетал горе-долу по својот кабинет, ударајќи се по чело и поновувајќи дека Хес мора да полудел. Писмото самото го докажувало неговото лудило. Очигледно, неговата содржина била сè само не јасна. ‘Не
го препознавам Хес во ова’, тврдел Хитлер. ‘Тоа е потполна друга личност. Мора
да му се случило нешто, некакво ментално пореметување.’
Нешто, навистина, му се случило. Неговиот ‘тајен господар’, професор Карл
Хаусхофер, му ја открил една мистична визија. Во сонот посветеникот од Минхен
го видел Хес како чекори по холовите на англиските баронски замкови во мисија за
склучување мир измеѓу двете големи нордијски нации.
Хитлер го повикал Геринг да би смислиле што да направат соочени со една
таква бизарна ситуација. Она што на крајот одлучиле било крајно типично за нив.
Вилхелм Месершмит (Wilhelm Messerschmitt), сопственик на компанијата која во
Аусгбург производела авиони, бил затворен, а така и многу членови на Хесовиот
штаб. Меѓу ним бил и Ернст Шулте-Штратхаус (Ernst Schulte-Strathaus), окултист и
астролог. Тоа ги наговестувале стварите кои тек ќе дојдат. Иако Шулте-Штратхаус
порекувал дека било што знаел за Хесовите планови, астролошки или на било кој
друг начин, партијските шефови сместа почнале да прават планови за уште една
магијска чистка.
На ден 9. јуни, Гестапо тргнал во акција широко на Германија, затворајќи ги
окултистите еден по друг.На удар се нашле следбениците на Ланц и Штајнер, клервоајанд, надлекари, па дури и оние кои само се залагале за природно лечење. ‘Гестапо своето внимание го усредсредил на астрогијата, како би открил секој меѓу
ним кој можел да биде во врска со Хес,’ тврди Елик Хоунј (Ellic Honje). ‘Не верувал дека ‘астрологот кој недостасува’ икогаш е пронајден,бидејќи,по своја прилика,
никогаш не ни постоел.
А ипак, не е така. Упркос Хаусхоферовиот ‘пророчки’ сон и (готово исто толку чудесно) успешното доаѓање во Шкотска, на Хес не му успеало да склучи мир
измеѓу Германија и Британија. Остатокот на војната ја провел во затвор, а на судењето во Нирнберг му рекол на докторот Д. М. Келиј (D. M. Kelly), на затворскиот
психиатар, дека на крајот 1940. еден астролог му рекол дека тој е предодреден да
донесе мир.
Приказната е бизарна, навистина,ама човек би можел да се повика тек еден
ден во животот на Окултниот рајх. Биле и други такви денови.
Промена на војната среќа која настапила 1943. имала многу непосреден ефект на Италија отколку на Германија. Дуче Бенито Мусолини бил преплашен, болесен и без илузија. Неговиот режим се срушил, и тој тоа го знаел. Живеел во страв
од сојузничка инвазија за која, не без разлог, верувал дека е неизбежна. На ден 7.
април таа година, Хитлер се сретнал со него во Салцбург во надеж дека ќе може да
му влие нешто елан.Уште еднаш старата магија- или тоа бил месмеризам ?-успеала.
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Гебелс во својот дневник запишал: ‘Кога Мусолини излегол од возот... изгледал како скршен старец; кога си одел, бил полн енергија и спремен на сè.’
Но, било поминато она време кога еден таков постапок имал повеќе од тек
на поминлив ефект. Веќе 19. јуни двата диктатори морале да се сретнат поново. Во
меѓувреме војната ситуација уште повеќе се погоршала, и Мусолини се најдувал на
ивица на паника. Тоа бил нивни тринаесетти состанок, и за Хитлер бил несреќен
оти открил дека повеќе воопшто не може да влијае на својот стар пријател. Навистина, Мусолини бил во таква состојба во поедини моменти тешко можел да го прати она за што се говорело. Се вратил во Рим да би открил дека на лошата војна се
придружила уште полоша политичка ситуација. Повеќе заблагодарувајќи на среќата отколку на вештината, успеал да ја надмине таа тренутна криза, ама полошото
тек доаѓало.
Дваесетпетти јули, после состанокот на Големиот совет, свикан прв пат после 1939, е повикан во дворот. Таму кралот Викторио Емануел отворено рекол: ‘Во
овој тренуток, Вие сте најомразен човек во Италија’. Малку подоцна, тренутно најомразениот човек во Италија го напуштил дворот во кола за итна помош, на пат зазатвор. (Емануел=е ман у ел: ман=мон=мин=мун; у-датив; ел=ил[ир]-Илиос, Р.И.)
Хитлер, кој на првите вести за состанокот на Големиот собор разговарал зачудено (‘Зошто користат таквите собири : Што прават освен што дрдорат ?’), бил
потресен на веста за хапсење на Мусолини. Ипак, брзо се опоравил и почнал ладно
да размислува за мерите кои треба хитно да се преземат. Правилно заклучил дека
Италија, иако нов, Родољубовиот режим се колнел во неокрњеното пријателство, ја
искористил првата прилика да склучи сепаратни мир со Сојузниците. Хитлер не им
верувал на ниеден Италијанин освен на Дуче. Значи, главниот план му бил Дуче да
го врати на власт. Бидејќи еднаш го сочинил планот, се повлекол и очекувал на
развојот на настанте.
Не морал долго да чека. Осми септември се упатил во Украина, планирајќи
таму да остане онолку долгу колку е потребно да се ојача и уздрма Источниот фронт. Ама, неговите пророчки способности почнале да го мачат. Не му давале јасна
информација за тоа што ќе се случи, ама го обзел, како што Гебелс подоцна тврдел,
‘чуден немир’. Тој немир постанал толку јак да уште истата вечер со авионот се вратил во својот штаб во Прусија. Таму сознал дека Италија потпишала примирје со
Сојузниците.
Плановите начинети во јули се реализирале и подоцна, па денес изгледа дека Германците, воглавно заблагодарувајќи на неактивноста на Сојузниците, успеале да заземат две треттини на Италија, вклучувајќи го тука и Рим. А тогаш, гонет со
лојалноста која човек тешко би ја очекувал од таков циник, ја започнал обемната
операција на пронадување и спасување на Мусолини. Главен проблем бил- да се
пронајде Дуче. Бидејќи обавештајците немале никаков успех во тоа, нацистите прибегнале на езотерични методи.
Делот на магијската пракса во Окултниот рајх било основањето, годината
1942, ‘Институт за висок’ во Берлин. Употребата на високот во окултното потекнува од псеудонаучната гранка на вештината позната под називот ‘работник’ или ‘радиестезезија’, која, очито потекнува од древната вештина трагање на вода. Према
народното верување за тоа обдарени луѓе можат да ги откријат подземните водени
текови уз помош рашлје, одејќи унаколо. Кога наидат на вода, рашлјето во нивните

66
раце се искриви, понекогаш така нагло и јако да се скрши. Но, на тој начин може да
се најде и којешто друго, не само вода.Некои од рашлјарите докажувале дека на тој
начин можат да пронајдат метали, дури и- нафта. Слична, за војската прилично невообичаена, направа ја користеле американските војници во Виетнам да би откриле
мини кои унаоколо ги посејал Виет-конг, а кои во себе немале метални делови кои
детекторите на метали би можеле да ги откријат.
Првите истражувачи на овој феномен исфабрикувале бескрајни теории за
вибрација и уште неоткриени ‘зраци’. Некој научници, кои гаеле склоност кон
психологија, се држеле, меѓутоа, дека рашлјарот сам влијае на свој инструмент, несвесно воден по земјиште кое го испитува. Тоа звучело поразумно, бидејќи искусните геолози често можат да кажат што се најдува под површината на земјата само
внимателно посматрајќи го она што се најдува на неа. Ама, авај, сите теории прохујале со виорот во тренутокот кога е установено дека рашлјар може, додуше не уз
помош рашлја туку уз помош на висок, да најде вода не поместувајќи се од местовсушност, едноставно држејќи го високот над мапата.
Маговите кои управувале со Германија знаеле, наравно, за овој феномен.Но,
погрешно се претпоставувало дека тоа го знаат и други, па решиле да го користат
во војни сврхи. Кога Британската војна морнарица, годината 1942, нагло го зголемила бројот на уништените германски подморници, морнаричкиот капитен Ханс
Редер (Hans Roeder) посумњал дека британскиот Адмиралитет користи стручњаци
со вискови кои му говорат каде германските поднорници се најдуваат. Неговата сугестија е прифатено здраво за готово, а тој добил задолжување да води Инситут за
висок во кој во најголема тајност клервоајанти и психици седеле над мапите на
Атланик, покушувајќи со помош на висок да ја утврдат положбата на сојузничкиот
конвој. Заправо, значи, на таа тајна институција нацистите и се обратиле 1943. за
помош, како би го пронашле Фиреровиот стар пријател, бившиот Дуче. Еден експерт на тоа подрачје одма се фрлил на работа и открил, према наводите на генералот
Шеленберг, дека Мусолини се најдува на островчето Мадалена, близу севениот врв
на Сардинија. Тоа навистина било местото на кое Мусолини се најдувал кратко
време пред него што поново е префрлен на копно, откаде го спасиле елитните ССединици.
Некако е полесно да се прифати дека луѓето- дури и политичари- можат да
бидат доволно заведени за упразнуваат магија во наше доба, отколку да поверуваат
дека тоа било едноставно само дел на сатанизмот на национално ниво. Ама, ако се
држиме на ортодоксната христијанска доктрина према која Сатанот е непријател,
тогаш Хитлер без сумливост бил сатанист. Таков заклучок, меѓутоа, не нагонува да
веруваме дека Сатанот навистина и постој, нити дека Хитлер сам верувал во својот
личен ѓавол. Меѓутоа, како што од неговото однесување успеавме да спознаеме дека Хитлер поминал магијска обука, така од тоа однесување можеме да видиме и каков бил карактерот на таа обука- а бил, бес сумливост сатанистички. А ако е разумно да се претпостави дека само црниот маг ќе се гнави со тоа да прогонува бели
магови, можеме да претпоставиме дека само сатанистот би потрошил силно време
и енергија прогонувајќи ја Христовата Црква.
Дали Хитлер бил свесен на својот сатанизам или не, останува отворено прашање. Но, да се сетиме дали неговото длабоко проучување на езотеричните мистерии и чинители, како што ќе видиме, бил на чело на движењето кое по своја сушти-
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на било верско, дека сумливоста останува. Папата Пије XII го нарекол националсоцијализмот 1945. ‘арогантно отпадништво од Исус Христос, со порекување на
неговото учење и чин на искупување.’ Самиот Хитлер имал мошне малку време за
папата, премда како католик е учен да го смета папата викар Христов на Земјата,
прв меѓу свештеничките застапници на силата на светлоста. Годината 1933, лицемерно ја изразил надежта во подобрување на односите со Светата Столица. Десет
години подоцна, на еден состанок со Мусолини посветен на војните прашања, се
покажал во вистинско светло изјавувајќи: ‘Одам право во Ватикан. Дали мислите
дека Ватикан ме плаши ? Таа багра...’ (Виктор=викатор- викар=викар, Р.И.)
Од самиот почеток не престанал со смислени напади на христијанството во
Германија.Во годината во која дошол на власт,‘Лигата на католичкиот младеж’е распуштена. Католичките публикации биле безобѕирно забранувани. Година подоцна,
водачот на ‘Католичката акција’ е убиен. Со текот на неколку следни години, илјада католички свештеници, опатици и лаици биле прогонувани и затворани. Папата
Пије XI говорел за ‘тајното и јавното фундаметално непријателство према Христо и
неговата Црква’. Протестантите поминале тек нешто подобро. Еден свештеник ја
нарекол власта на нацистите ‘години на темнини’- што било поблиску отколку што
тој можел и да замисли. Како и католички, и протестантски свештеници биле предмет недобродојдено внимание на Гестапо. На стотина е затворено- повеќе од осум
стотни само 1937. година. Иако чинат две треттини верници во Германија, Хитлер
немал време за протестанти. ‘Тоа се безначајни, мали луѓе, послушни како кучиња,
кои се потат од непријатност кога човек им се обрати,’ рекол при една прилика.
Што се однесува на положбата на религијата, илустративно е изјавата на
Хитлеровиот секретар Мартина Борман од 1941: ‘Националсоцијализам и христијанството се непомирливи противници’. Соочени со тоа и со слични изјави, историчарите споменуваат некаков нејасен ‘нов паганизам’ или оживување на култот на
старите германски богови. Би било, брз сумливост, многу попоштено, а и далеку
повеќе од склад со чинители, кога она што се случило би се опишало како сатанизам во дваесеттиот век“. (Мартин- машко; Мартина- женско, Р.И.)
Па германските богови им припаѓале на бригиско- македонските Склавини
со бригиско- македонски традиции. Следи само поради еднобожеството (еврејството, христијанството и исламот) Европа изгубила цели два милениуми напредок.
Ова се потврдува со доказот што Македонците имале парна машина во старата ера
(Херон), и во 20 век творец на комјутер бил, исто така, пак, Македонец- Атанасов.
„Нема апсолутно никаква сумливост во религиозната природа на нацистичкото движење, а тоа е и идеологот на партијата, Алфред Розенберг, јасно изнел во
своите членци кои се бават со Националната црква на Рајхот. Тука се споменувало
‘неотповикливо искоренување’ на ‘чудната и страната’ христијанска вероисповед и
се захтевало Библијата во Германија да се забрани. На олтарите новата германска
црква ќе се најдува само една ‘света книга’- Хитлеровиот Mein Kamp. На левата
страна на секој олтар стоел меч. Во последниот членок за Националната црква на
Рајхот, дословно пиши: ‘На ден на неговото основање, христијанскиот крст мора да
биде остранет од сите храмови, катедрали и капели и заменет со еден непобедив
симбол: свастика.’
Свастиката, во овој случај кукастиот крст со наопачки краци, тоа мораме
стално да го имаме на умот, симбол на силата на темнината“.
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А се настојувало да се возобнови повеќебожеството, што било за напредок...
Тоа било бригискиот симбол кукаст крст со бригискиот Арес- тој бил Вотан.
ЦРН ЕЗУИТ
„Весфалија, 1939. Тринаесет луѓе се собрале во баронската дворана на замокот Вевелсбург. Сите биле слични облечени. Секој уз себе имал ритуален бодеж.
Секој носел печат прстен со чуден облик. Свечено ги зазеле своите места околу големата, округла дабова маса која чудно потсетува на онаа на легендите на кралот
Артур. Ама, во овој случај, масата на секој од присутните била пресвлечена со кожа, а на наслонот на секоја од нив се најдувала сребрена плочка со име на оној на
кого местото му припаѓало. Тие луѓе имале сопствени одаји во замокот. Собите биле декорирани во различни историјски стилови и посветени на историски личности
со кои нивните станари, наводно, надахнувале“.
Се говори за „округла дабова маса која чудно потсетува на онаа на легендите на кралот Артур“. Само на еден: бригиско- македонскиот Зевс- тој бил Перун.
„Кога сите тринаесттемина се собрале околу масата, почнале, под водство
на Големиот Мајстор, со медитација...
Го опишувам, наравно, состанокот на еден од многуте тајни друштва посветени на упразнување на окултните вештини во нацистичка Германија. Точно испод
двораната се најдувале камени крипти, чии камени ѕидови биле дебели метар и пол.
Тоа било, како што кажува Хајнц Хоне (Heinz Hohne), ‘најсветло светиште на Редот.’ Точно во центарот на криптата длабоко се најдувал, мрачен отвор. Надолу воделе скали. На нивното дно се најдувал некој вид камено постолје, опкружено со
дванаест пиедестали. Сврха на целиот ентериер бил, природно, ритуална- кога некој член, освен Великиот Мајстор, би умрел, неговиот грб бил спален во вдлабнувањето на централното постолје, а пепелта похранета во урна и поставена на еден
од тие пиедестали.
Замокот во кој сè тоа се најдувало бил масивна, троаглова зграда, изградена
во седумнаесеттиот век на темел на уште постара тврдина. Имала романтична историја. Саксонците ја користеле во добата на Хуните. Подоцна било седиште на бискупот. Името го добила по витезот плачкаш Вевел фон Бурен, еден од првите сопственици“. (Бурен=бурен- само склавинско=тн.словенско, Р.И.)
Иво Вукчевиќ17, на стр. 445,пиши: „...Саксонците своето потекло го изведувале од Македонците, од Александар Велики и преживеаните војници на Александар Велики, кои ја напуштиле покорената земја после смртта на својот водач...“.
Луј Леже,18 стр. 44, вели: „Ботовата (Botho) саксонска хроника во 15 век (sub
anno 113)[213], и нам ни го претставува Радгост како на градите носи штит со црна
говедска глава; во раката држи секира, а на главата му е и една птица....“.
„Пулкавината хроника (14 в.) исто така постанала од Козмината...И малку
понатаму (околу год. 1153), нам ни открива, дека во Брандербург постоел еден
идол со три глави,[18] и него го обожавале Словените и Саксонците“.
Па Франките биле Македонци со бригиското говедо и со бригискиот петел,
кој станал галски, со склавинска митологија. Ова го истребила Католичката црква.
17
18

Иво Вукчевиќ, во „Словенка Германија“, Пешиќ и синови, Белград, 2007. (Српски Београд, Р.И.)
Louis Leger, La Mithologie Slave, 1901.Превел на српски Рад, Агатановиќ, Белград 1904- Интернет.
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„Тајното друштво кое сега го користело замокот не бил тек некој опскурен
езотерични ред. Бил тоа највисок израз на магијскиот социјализам, крем на Окултниот рајх. Секој ‘витез’ на овој мистичен и ексклузивен Ред бил обергрупенфирер
(генерал) СС. Велики Мајстор бил Хајнрих Химлер.
Со можен изузеток на Хитлер,Химлер бил најчуден од нацистичките водачи.
Генералот Хајнц Гудериан еднаш приметил дека Химлер изгледа како човек од
друга планета. Другите посматрачи откривале во него ‘понешто од робот’. Дури ни
мистичниот партиски филозоф Розенберг не бил во состојба да го погледа право во
очи. А во почетокот воопшто не изгледал чудно. Потекнувал од Баварија, од среден
сталеж. Неговиот татко бил приватен воспитувач, никогаш посебно богат, ама ни
сиромашен. Имал два брата, еден помлад и еден постар. Према него, едино што во
неговото потекло би можело да биде занимливо било тоа што кум му бил принц
Хајнрих фон Вителсбах, по кого и добил име. Семејството било католичко, а се чини дека младиот Хајнрих бил нарочито побожен. Редовно одел на миса и изгледа
дека тој чин го сметал возбудувачко искуство.
Како и мнозина Германци, бил родољуб, премда во почетокот не онака фанатичен како подоцна. Кога наполнал седумнаесет години (1917), се пријавил во
војска, бидејќи дека морнарицата, во која прво се пријавил, го одбила поради лош
вид. Ама, мада постанал војник, никогаш не бил во борба. Војната се завршила
пред него што ја завршил обуката.
Према уапствата на својот татко, доаќајќи од војска, му се посветил на земјоделството, ама нападот на тифусната грозница ставила точка на кариерата на успешниот земјоделец, така да Хајнрих Химлер 1919. година се упишал на универзитет во Минхен. Таа година дошло и до првиот сукоб измеѓу него и неговата Црква.
Меѓутоа, не се работело за нешто озбилно- во прашање бил вообичаен сукоб измеѓу верското учење и општествените обврски наметнати од страна на постарите, чест кај младинецот.
Бил, како некој веќе во тоа го опишал, ‘доброчуден, безбоен, нормален’. И
што го променило тој ‘доброчуден, безбоен, нормален’ човек ? Одговор може да се
даде со еден збор- Хитлер.
Пред него што се сретнале, Химлер бил срамежлив, повлечен и несигурен во
себе. После сретнувањето, тој напросто бил опчинет- не како љубовник кој ја нашол својата сакана, туку како верник кој го нашол својот долго баран бог. Мислел
дека Хитлер е најголем мозок на сите времиња. На ѕидот на неговата канцеларија
висела сликата на идниот фирер. Често со неа мрморејќи ‘разговарал’.
Дали била, како би рекле историчарите, тек една забавна ексцентричност ?
Или, во најголем случај, доказ колку го почитувал Хитлер ? Надворешно тоа навистина така би можело да се толкува. Ама, нашето досегашно истражување не научило да не запоставуваме ниеден детал во атмосферата во која зачас најфанстатична постанува- нормално.
Во езотеричната обука на секој адепт визуализацијата, како што веќе сме рекле, зазема важно место. Сè што визуализацијата може да поможе, е од корист.
Кога, пред повеќе стотни години, некоја вештица посакала некому да му науди на
далечина, правела кукла која би го претставувала. И што куклата би била послична
на таа личност, магијата била поуспешна. Направувајќи кукла, вештицата, доведувајќи ги своите чуства во состојба на возбуденост би ја ‘повредила’. Најраспростра-
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нет метод бил дупење на куклата со игли. Наравно, вистинската магија не се одигрувала во вештичините раце, туку во нејзиниот ум. Куклата била само помошно
средство во воспоставување на што подобра визуализација. Во еден тренуток, од
потсвеста на вештицата би потекле чудни вибрации и доспеале до нејзиниот непријател, кој би почнал да чуствува (психосоматски) болки...
Порано веќе видовме како Хитлер сличен постапок на поголеми размери поновувал при крајот на војната, криејќи се во својот бункер, настојувал да што пооштро ја визуализира победата. Окултистите сметаат дека иста техника може да се
примени како би се воспоставила телепатска врска со некоја личност. Дали Хитлер
на тоа го подучувал својот обожувател Химлер. Фотографијата е од многу поголема помош при прилика на визуализацијата отколку кукла.
Бил по родување, или поради обука, тек Химлер, без секоја сумливост, бил
медиум. Му се фалел со својот масер да може да повика духови и да разговара со
ним. Не само да може, туку тоа понекогаш и го чини. И, како и сите некроманти,
верувал дека духовите упатуваат со кој пат треба да се оди. Неговата моќ, наравно,
имала и извесниу ограничувања. За разлика од нашите современи спиритисти, кои
настојуваат да повикуваат духови недавно умрените роднини и пријатели, Химлер
можел да воспостави контакти само со давно умрени. Тоа, само по себе, звучи чудно на секому кој нешто знае за окултното и упатува на тоа дека Химер, како и Хитлер, пред бил обучен маг отколку природно обдарен медиум.Само чинителот, всушност, дека тој говорел за повикување на духови, доволно е значајно. Спиритистичкиот медиум е пасивен. Да Химлер бил медиум, тој не би можел да повикува духови- би морал да чека тие со него да стапат во контакт.
На илјада годишницата на смртта на кралот Хајнрих I, Химлер го посетил
неговиот гроб во Квединбург и ја подигнал раката во нацистички поздрав на текот
на комеморацијата. Тоа бил поздрав на стариот пријател бидејќи кралскиот дух често го посетувал Химлер и му давал понекогаш мошне корисни совети. На крајот
дошло до тоа Химлер да поверувал дека тој самиот е реинкарјнација на овој владетел, према никогаш не се гњавел со одговор на прашањето како тоа духот може да
ја посетува- својата сопствена реинкарнација“.
Се кажа Квединбург=к ведин (вед-а ин) бург. Франките биле Венети, а Венетите биле со потекло од Македонија со македонскиот симбол лав. Следи Франките
да им се наследници на македонските колоности, кои ги пренеле традициите за делата на тн.Хомер, за што пишел Тацит, а поимот бург=булг бил само тн.словенски.
„Тоа е потрет на човек кој 1929. година се дал на работа Хитлеровата паравојна СС телесна гарда да ја превори во елитен, магијски ред.
СС- што е скратеница од германскиот Schutzstaffel- настанат четири години
пред него што Химлер дошол на негово чело. Го формирал самиот Хитлер, кој април 1925. побарал од Јулиус Шрек (Julius Schreck) да оформи нова телесна гарда.
Овој тоа го направил, почнувајќи со осум луѓе. Ама, бројот на луѓе со времето растел. Уште тие први денови било нешто елитизам во атмосферата околу СС. Строгите правила наложувале во СС да не можат да бидат примени пијаници, оние кои
шират трачеви и други деликвенти. До 1927. правилата постанале уште построги.
Посебен нагласок е ставен на ставот и надворешниот изглед. И најмалата грешка со
себе повлекувала најстрога казна- отпуштање. Членовите посетувале политички состаноци исклучиво поради индоиктринација- дискусијата им била забранета.
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Хајнрих Химлер постанат рајхсфирер на СС во јануари 1929. Колку год бил
ексцентричен, на работата бил приљежен и темелит, ефикасен административец со
оштро око за детал. Набрзо бидејќи стигнал во главното седиште на СС во Минхен
(кој тогаш бил практично тек анекс на партијскиот Главен стан), случајно дошол во
посед на меморандумот кој уште 1923, го напишал некој локален партијски функционер, залагајќи се за тоа внатре на партијата да се оформи еден националсоцијалистички ред.
Оваа идеа пробудила нешто што лежело длабоко во Химлеровиот ум. Тој
сам не бил креативна личност. За тоа му недостасувало машта. Тоа, востанатото,
повеќе отколку било што е одговор на прашање како можел да постане такво чудовиште. Можел да осуди илјадници- а набрзо потоа и милиони- на смрт со еден потпис перо едноставно поради што не бил во состојба да ја замисли стварноста која
му стоела зад ладната статистика“.
За да се жртвуваат луѓе, што го барале боговите, било дело од просторите на
Месопотамија и Египет, каде живееле и Црнци (Семити), чија традиции била канибализмот со своето обрежување- сунет правење. Следи сунет=синет да се прави
за обрежаниот да му се посини на богот. Бидејќи во делата на тн.Хомер имало давање човечки жртви, ваквите традиции можат да им се препишат на македонските
колонисти кои ја обожувале „Илијада“, како што бил Александар Македонски. Ова
се потврдува со Македонците во Америка, каде имало и монголски Индијанци, кои
биле канибалисти, скалпирале...Пак, Келтите кои биле Бриги, на боговите не им
давале жртви. Во Русија канибализмот го внел Владимир, кој по мајка бил Евреин.
„Годината 1941, началникот на Анатомскиот институт на Универзитетот во
Стразбург, професор Аугуст Хирт, í се обратил на Химлеровата канцеларија со писмо во кое истакнал дека, премда Институтот има богата колекција на черепи претставници на сите раси, нема доволно еврејски черепи. Уважениот професор сматрал дека војната на Исток ќе биде сјајна прилика тоа да се исправи, предложувајќи
‘еврејско- болшевички комесари’ во голем број да бидат фатени живи. Нивните черепи биле внимателно измерени (одјеци на доктрината на редот ‘Германен’ !), а тогаш смртта би била ‘одма предизвикана’, ама така да не се оштети черепот. Докторот- се претпоставува, истиот доктор кој ги измерил черепите и ‘одма предизвикал’
смрт -тогаш внимаелно да би ја одвоил главата од телото и ја испратил во Страсбур
во херметички затворена лимента канта“.
Се говори за истражување на черепи на „еврејско- болшевички комесари“.
Бидејќи Евреите во Русија и југо- западно биле склавински=тн.словенски, страдале
најповеќе Склавини=тн.Словени само како едно: Еднобожци (Евреи и Христијани).
„Било кој со трунка машта бил ужаснет со такви лудачки предлог. Ама, Химлер бил одушевен. Професорот Хирт ги добил своите черепи.
Исто така 1941. година, Химлер морал да му прискокне во помош на д-р Зигмумд Рашер (Siegmund Rascher) во неговите, исто така, собласни медицински експертименти.Рашер работел во концетрациониот логор во Дахау.Неговите експерименти се однесувале на ефектите на големите висини на човечкото тело. Луѓето прво би ги трпал во декомпресиона комора, а ако тоа би го преживеал, би го изложувал на дејство на ниска температура. После тоа го испробувал начинот на реанимација. Химлер лично се заинтерсирал за тие експерименти и во два наврати го советувал Рашер да испроба какви ефекти во тој смисол има ‘животинската топлота’.
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Иако во почетокот бил скептичен, лудиот доктор на крајот го прифатил советот.
Така смрзнатиот заморец би се будел од несвест предизвикан со студ во кревет со
една, а понекогаш и две, голи жени. Рашер подоцна ладнокрвно го известил својот
советодавач дека ‘животинската топлота’ имала помал успех од врелата клупка,
освен кога би дошло до сексуален однос.
Може да биде дека Химлеровата опсесија на тој вид будалштини поттекнувала од површното езотеричните интересувања кои ги гаел пред него што го сретнал својот архимаг. Уште од детинство бил хербарист. Поседувал голема колекција
на треви за кои верувал дека се многу ефикасни во лечење на болести од лекови
или хирургија. Подоцна питомците на концетрираните логори биле приморани да
собираат големи количини на лековни треви.
Овој псеудомедицински интерес и псеудомедицински експеримент на државните доктори- лудаци и садисти- во еден тренуток дури се вкрстеле: кога СС- доктор Адолф Покорни, кој го видел ‘долгорочното значење’ во предлогот дека болшевиците треба да се гонат на работа во корист на Рајхот, ама не смее да им се допушти да се размножуваат, му напишал на Химлер писмо кое содржело добри вести. Тој нашол начин да се обави работата. Тревата caladium seguinum, тврдел, предизвикува траен стерилитет“.
Се експеримтирало и треви собирале покорните Склавините- сè до Покорни.
„Упркос сè што тоа се говорело во прилог, Химлер себе не се видел како
злог човек. Лично бил неспособен за насилие, на благи манири, сакал животни, бил
срдечен- човек е во состојба благо да се нашали кога разговорот застане, како не би
настапила непријатна тишина. Какогод што не бил во состојба да ја види реалноста
зад статистика, така напросто го запрепастувал чинителот дека многу го сметаат
чудовиште. Тоа го мачило неколку години, ама на крај дигнал рака од покушајот да
најде објаснување и се ограничил на тоа со блиските луѓе за својата ‘наводна’ чудовишност да се збија шала.
Бидејќи, значи, дека немал машта, Химлер не бил во состојба да создаде вистински таен ред внатре на партијата без некој узор. Со среќа, еден веќе му стоел
на располагање. Тоа било ‘Друштво Исусово’.
Правоверните римокатолици меѓу моите читатели ќе бидат можда запрепастени кога сознаат дека исусивци ред, денес во светот е најблиску на еден магијски
ред кој отворено делува, како и дека сликата на езуитите е најслична слика на маги.
Ипак, дури и вон лудачкото интелектуално окружување на Окултниот рајх, изгледа
дека во оба овие тврдења има нешто вистина. Чинителот дека тоа до денес останало неприметено има свои корени во општата необавестеност за видот на обуката на
која се подвргнуваат адепти во некој од окултните западњачки традиции. Ако така
нешто воопшто му падне на памет, просечниот човек одма замислува нешто слично
на сцената со вештичкиот котел од Шекспировиот Makbet. Всушност, како што веќе видовме, само суштината на магијската обука е систематска визуализација која,
како што веруваат повеќето окултисти, може знатно да ја забрза еволуцијата на поединците. Тоа верување, премда изразено со други зборови, села и исусовци. Тоа е
отелотворено во такавиканите ‘духовни вежби’ на св. Игнациј, кои го прават интегралниот, практичен дел на езуитските обуки“.
Шекспир на тн.не-словенски јазик ништо не значи.Меѓутоа, на тн.словенски
Шекспир=Секспир=сек с пир: сек=секи за секира, која сече дрва, а пановите, од пан

73
=Пан, се пират=горат за да се направи ораница. Следи келта=керта, секкерта=секирта- секирата, а секира означувала келт-а до Келти. Па Келтите биле само шумари
кои ги крчеле шумите, чии панови ги гореле и правеле ораници-сè до земјоделците.
А Келтите биле Бриги со бригиска писменост, а Германците Македонци од
македонските колонисти, кои биле прогонети од Римјаните. Следи Ignatij=и гнатигонати, оние кои се гонат, до гонади кои имаат функција за нагон=на гон кој гони.
„Тие ‘духовни вежби’ се грижливо, по степени разработен програм на визуализација, кој обфаќа извесна архетипска сцена во цел доведување на поедини
поблиски на Внатрешниот Христо. ‘Кралството Божје’, им рекол Исус на своите
ученици ‘во вам е’. А езуитите се најдуваат меѓу неколкумина правоверни луѓе во
Црквата која покушуваат со тоа кралство да стапат во допир. Содржината на исусовачките визуализации радикално се разликуваат од содржината на оние кои се користат во најголем број окултни школи, ама сличноста во техниките е непореклива.
Генерал на СС Валтер Шеленберг отворено признал дека Химлер го основал
СС имајќи го на ум моделот и начелото на ‘Друштвото Исусово’, премда тоа е точно само вотолку што го привлекувало исусовата пословична организациона способност и нивната традиција на апсолутна послушност.
Хајнц Хоне, во своја научна студија историја на СС, по повод на тоа кажува:
‘Сличност измеѓу овие два Реда била, всушност, неверојатна; во двата случаи се работело за Ред кој на своите членови им пружа фантастична привилегијасветовната јурисдикција немала ништо со нив, биле заштитени со најистакнати правила на зачленување и се држени на окуп со заклетва на апсолутна, слепа послушност на својот заповедник и господар- на папата или фирерот.
Во историјата на двата Реда имаат многу тоа заедничко: во седумнаесеттиот век езутите во Парагвај основале сопствена држава непризнавајќи никаков световен авторитет. За време на Втората сверска војна, СС сонувал за сопствена држава вон границата на Великогерманскиот рајх, Бургундија, која би имала сопствена
влада, војска и пратеници во Берлин.
Дури и кризите низ кои овие редови поминувале биле слични. Секогаш било
непријатели на езуитите внатре во Католичката црква и непријатели на СС внатре
на партијата. Езуитите расправале за тоа дали би требало да биде мечот противформација или узор на монашката побожност; СС никогаш не го расчисил прашањето
дали треба да биде идеолошка елита на партијата или пендрек во рацете на режимот.’
Била, продолжува Хоне, сличност дури и во физичката структура. Така, на
пример, Лојол го организирал својот Ред со некој вид генерал на чело, кога го советуваат четири помошници. Химлер го следел тој образец, со тоа што помошниците
се претвориле во отсеци.
Такви сличности не можат да поминат незапазени. Хитлер го викал Химлер
‘мој Игнациј Лојол’. Карл Ернст, своевремено водач на ривалскиот СА (Sturmabteilung), бил помалку ласкав, мада појасно. Го викал Химлер ‘Црн езуит’ “.
РЕД НА МРТВЕЧКИ ГЛАВИ
„Една сихронинистичка епизода која Повел и Бержиј, стручњаци во пронајдување на слични, опишале во својата книга, се однесува на прва романизирана ис-
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торија за СС. И насловот бил таков- СС. Авторот бил извесен Англичанец, М. П.
Шил (M. P. Shiel), кој прилично прецизно ја опишал како банда на криминалци под
тој назив полудела и почнала да подивуваат по Европа, искоренувајќи цели семејства во име на човечкиот прогрес и спалувајќи ги нивните лешеви.
Приказната е објавена 1896. година.
Ни приказната ни датумот на неговото објавување не се ништо пофантастични од стварноста. Химлеровиот СС, ред ‘Мртвечка глава’, бил по своите стандарди неворојатен. А, ипак, постоел.
Под Химлеровото заповедништво, условот за прием на првото членство било уште попроширено. Оти, Химлер сонувал за тоа дека посвеќениците на неговиот
нов Ред, сите до еден, да бидат претставници на расата господари- видливи знаци,
човек би рекол, врска СС со Литоновите луѓе од внатрешноста на Земјата и Тибетанците на Хелена Блавацки. Од професорот Брун Шулц (Bruno Schultz) побарал во
таа смисла да му состават листа захтеви. Професор- истовремено и хауптштурмфирер, то ест капетан- извршил што од него се захтевало, а листата потоа ја изменил и
дополнил самиот Химлер. Почнала да се создава чудна слика.
Начелно (во период од неколку години), сите важни функции во Нацистичката партија и држава требало да се потполни со русокоси луѓе, вистински претставници на нордијската крв. За најповеќе 120 години, целата германска раса требало да постане таква. Измеѓу останатото, задачата на СС била да биде претходница
во борба за остварување на тој идеал. Шулц составил список на пет најважни расни
групации. На прво место, природно, бил чист нордијски идеален тип.Го следел оној
‘со извесни алпски, динарски или медитерански карактеристики’. На треттиот му
припаѓале ‘преовладувачки нордијски типови’. Во следните две категории се сместени ненордијски Европејци и ненордијски жители воневропски простори, како
најниски од најниските. Од исклучиво практични разлози, професорот предложил
само на припадниците на првите три групи да им се допушти членство во СС. Химлер го прифатил, со тоа тие луѓе мораат да бидат високи и добро градени. Во пракса, наравно, се правени иземања, нарочито кога се работело за повисоки офицери.
Но, на Химлер му било важно дека се почнало. Упркос самонаметнатиот рок од 120
години, Химлер не чуствувал недостаток на времето: неговиот ум, како и умовите
на останатите нацистички водачи, бил опседнат со широки визии на езотеричната
историја.
Кога кандидатот еднаш би бил примен, се случувало нешто што, исто така,
има свој пандан меѓу езуитите. Не доаѓало во обѕир некој себе да се нарече есесовец кога е примен, како што човек се нарекува војник кога стапни во војска. Напротив, како и кад езуитите, новакот морал да помине цел низ курсеви на обука и тестови пред него што ја положи финалната заклетва. Делот на обука се однесувал на
мистично значење на руните“.
А руните како венетски и склавински не биле езуитски од времето на Лојол.
„Окултизмот на руните бил, валја да се потсети, специјалност на извесен
Гвида фон Лист, седобрад гробар на вински шишина. Исто така привлекувало внимание д-р Бернард Кемер (Bernhardt Koemer), еден од првите водачи на редот ‘Германен’, кој, како што видовме, ја усталил праксата мерење на черепи, така драго на
Химлер. Првиот канцелар на Редот носеле амалии. Самите руни потекнуваат од
старогерманските времиња, кога се користени во обредни сврхи. Во вековите кои

75
уследиле, нивните магијски значења постанале толку преувеличини да дрезденскиот окултист Зигрфид Адолф Кумер (Siegfried Adolf Kummer) развил облик хата јога
во кој секоја положба била базирана на облик на некоја руна. На студентите им било советувано да јодлуваат додека ги изведуваат тие вежби. На секој тринаестти во
месецот, Кумер приредувал кратка рунска церемонија како би им ја испратил енергијата на своите следбеници“.
Се истакна: „Самите руни потекнуваат од старогерманските времиња, кога
се користени во обредни сврхи“. Пак, тие „старигермански времиња“ биле само по
пропаста на Македонија под Рим. Следи тие биле наследство на македонските колонисти, кои низ Европа го понеле поимот Венети со своите руни, што важело и за
Русија, во која како венетска се одржале рунските традиции и во последните векови. Тие опстоиле и дури во 20 век, дури и во Сибир. Па се појавил Распучин,кој бил
чудо со своите магии..., дури лечел и од хемофилија- дете во рускиот царски двор.
„Адептите на редот ‘Германен’ се потпишувале со руни. Химлер отишол чекор понатаму: го прифатил знакот ‘зиг’, кој изгледа како две паралелни молњи, како нарочит амблем на својот Ред“.
Следи молњата била само секавица,која сека-сечи, со сечиво до Σ=С- сила=с
ил а: Ил=Илиос=Хелиос. Меѓутоа, бог на молњата бил Зевс, а вон Балканот Перун.
„Постој уште една, наоколу невидлива, врска измеѓу СС, фон Лист и оклултната традиција.
Бидејќи би ја завршил основната обука, новопримениот член на СС полагал
заклетва на Хитлеровиот роденден. Еден симпатизер ја опишал сцената на која еднаш на таквата прилика присуствувал: ‘Сјајни млади луѓе, озбилни лица, изврсно
држење. Елита. Солзите ми пошле на очи кога, во светлоста на баклја, илјада гласови истовремено ја изговорувале заклетвата. Тоа било како молитва...’ Самата ‘молитва’ гласела: ‘Тебе, Адолфу Хитлеру, Фиреру и Канцелару на германскиот Рајх,
ти се заколнувам на послушност и оданост. Ти се заколнувам тебе и на моите надредени кои ти ги наименуваш на послушност до смртт, така ми Бог помогал.’ Подоцна е полагана уште една заклетва, повеќе по вкус на Химлеровата мистика крв и
тло. Со неа членот се обврзувал дека не ќе се ожени воколку не се задоволени сите
расни критериуми, за кои би одлучувале неговите надредени“.
Се говори за дативна форма со у, како што било во бригискиот=брзјачкиот
говор: кој (Н), кого (А), кому- нему (Д) и чиј (Г). Следи статерите да им се посветени Филипу и Александру. На Филип и Александар мајките биле Бригијки- се говори и за илирски Бриги. Птоломејците биле Бриги- тие во коине (тн.старогрчки) го
внеле дативот, кој никогаш не постоел во Пеонија (Мариово) и Долна Македонија.
Бидејќи дативот го немало во Елада, а се избегнува и генетивот, коине не бил јазик
на Елада. Во Елада се користел јонскиот јазик. Затоа македонските колонисти низ
Германија оставиле наследство на делата на тн.Хомер со грчко писмо, види Тацит.
„Униформата на СС била, благо речено темна. Црна блуза се носела изнад
смеѓата кошула со црни копчиња и кравата. На црните јавачи чакширите се завршувале во високи црни јавачки чизми. Црниот опасач и црната висока шапка со сребрен знак на мртвачка глава ја употребувала опремата. Посветениците кои ја осрамотиле униформата би биле сместо казнети. Најголем од сите злочини кој есеосовец можел да го направи била хомосексуалноста. Од 1937, казната која Химлер ја
пропишал за тој слочин била смрт, премда самата пресуда била донесена на инди-
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ректен начин. Членот на СС фатен во тоа престапно дело прво бил изфрлен од Редот, а потоа е предаден на цивилниот суд на понатамошна постапка. Казната обично
била затворска. А кога казната би истекла, осуденикот по кратка постапка и Химлерово наредување бил префрлен во концетрационен логор. Потоа таму би бил убиен
‘при прилика покушување на бекство’.
И овде постои паралела измеѓу Химлеровиот став према хомосексуалоноста
(став кој, не смееме да го заборавиме, го оформило човек кој бил во состојба да
одобри најчудовишни експерименти на живи луѓе) и стави некои окултни групи. И
премда денес никој не инсистира на тоа дека хомосексуалецот мора да биде ‘убиен
при прилика покушување на бекство’, некој од езотеричните ложи не ќе му допушти да се подвргне на обуката. Тоа, по своја прилика, поттекнува оттука што, премда
не се смета за грев, хомосексуалноста во нивните очи претставува надворешен знак
на внатрешна духовна расипаност. ‘Моќта’ стечена при прилика на обука може да
се здружи со таа расипаност и да постане, така да се рече, и самата расипана, искривена, со катастрофални последици по поединецот и на самата Ложа.
Дали било таков став да стои зад определувањето на СС према хомосекуализмот или не, чинителот е дека е под Химлерово водство организацијата ги попримила сè поокултен карактер. Хоно тврди ‘Вео тајна ја прикрил активноста на СС.
На никого, па ни членовите на партијата и СА, не им било дозволено да знае што,
всушност, заради СС Химлеровиот Ред почнал да се повлекува во сумрачната зона
на тајни.’
Сумракот со времето постанувал сè погуст. На есесовците им било забрането да разговараат со други воколку тоа не бил поврзан со нивните должности. Кога
на состаноците би ги критикувале, едноставно би станале и ја напуштиле просторијата. Замислата била, кажува тогашниот министер на Рајхот Шверин фон Кроциг
(Schwerin von Krozigk), ‘да се развие посебен карактер’. На основа на доказите можеме да претпоставиме дека саканиот карактер бил- магијски карактер со кој Химлер тежнеел, премда вистински резултат бил, всушност, сосема различит. Капетанот на СС Јозеф Крамер, оптужен за труењето со гас на осумдесетмина логораши во
Аушвиц, изјавил на судење во Нирнберг, одговрувачки на прашањето што во тренуток на извршување на злочинот чуствувал: ‘Не сум чуствувал ништо... сме обучувани да немаме чуство.’ “
Шверин=швер ин, како кај Константин=кон стант (станат, испоравен- вечен)
ин 100% тн.словенски. До денес ин е само тн.словенско и на склавинска Германија.
Константин и Јустинијан (=ј уст ин ан, ан=он тн.словенско: уст=уста=иста биста...)
биле тн.Словени пред да „дојат„ Словените од Свемирот или Утроба на Земјата- за
преселби на тн.Словени нема ниеден доказ/наод. Следи двата не го познавале коине, а нивни народен јазик бил варварски=пелазгиски на кого говорел дури Платон.
„‘Златна зора’, Кроулиева ‘Сребрена ѕвезда’ и уште неколку други езотеријски редови биле поделени во внатрешни и надворешни кругови. То ест, кога кандидатот би се зачленил, би сфатил дека постој храм внатре во храмот и уште еден
таенствен мост кој треба да се премине. Химлер во СС вовел исто начело. Надворешните знаци на внатрешната положба во редот биле прстен и бодеж. Прстенотсребрен печатен прстен со мртвачка главa-бил помалку важен.Во почетокот бил замислен како ознакаи кои на Редот му припаѓале од почетокот, ама до почетокот на
војната веќе им бил доделен готово автоматски на сите виши офицери кои помина-
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ле најмалку три години во активна служба. Од друга страна, бодежот не можел да
му биде доделен на офицер со чин понизок од потпоручник, а практично и не бил
доделуван на никој освен на оние кои Химлер лично ги сметал елита на Редот.
Со внатрешниот круг веќе се сретнавме. Било тоа елита на мистичните дванесетмина кои се сретнувале во замокот Вевелсбург. Се чинело дека Химлер таа
група ја сметал успешна, бидејќи постојат докази дека имал намера да основа уште
неколку на Вевелсбург слични центри. ‘Намера ми е да на секој полк да му обезбедам, во колку тоа биде можно, таков еден културен центар на германската големина на германската историја, кој би бил рестауриран и доведен во состојба во која
културните луѓе би можеле да го користат. ‘Со своите рунски доктрини, внатрешен круг, ритуални фестивали и Црниот Езуит како Велики Мајстор, СС бил магијски ред во секој поглед.’ Редот имал свој сопствен календар, и мада се многу
‘црвени слова’ во него тек биле прослави и датуми на нацистичките политички успеси (како што, на пример, 30. јануари, денот на доаѓањето на власт), постоел празник кој имал посебно значење“.
Се говори за „Со своите рунски доктрини“, кои биле венетски=склавинскимакедонски. Следи повеќебожни „културните луѓе“, а не Еднобожци- Христијани.
Секако, повеќебожеството било од старата ера-Католицизмот од VIII век н.е.
„Хитлер наредил главниот празник на СС мора да биде летната равнодневница. Така ја оживеал една од најстарите магијски прослави, еден од четирите соларни датуми кој оклутитстите го слават до донешниот ден“.
Па сè се врти само околу повеќебожеството, кое било со и за наука, а не еднобожеството (еврејството, христијанството и исламот), злостотничко за прогресот.
Следи злосторот на христијанството да започни источно од реката на Рајна.
„Бившиот книжар и потони штандартенфирер СС Волфрам Сиверс (Wolfram
Sievers) бил црнобрад сподоба мефистофелски изглед. Понекогаш, кажуваат, луѓето со времето почнуваат да личат на своите омилени домашни љубимци- а слично,
бар во овој случај, би се можело да се рече и за некои кои почнуваат да личат на
предмет на своето интересирање. Како што и фон Лист, кој го закопал винското
шише во облик на кукасти крст да би ја прославил летната равнодневница изгледал
како окултист, исто можело да се случи и на Сиверс. Бидејќи бил извршен секретар
на друштвото ‘Аненербе’ (Ahnenerbe), нема сумливост дека окултното мошне го
привлекувало. ‘Аненербе’, номинално ‘Инститит за истражување на наследството’,
бил, према Шајрер ‘уште еден од оние смешни културни организации кои Химлер
ги основал водејќи се за своите сумантум пориви’. Колку точно тие солуди пориви
биле јаки, не ни рекол.Ни останува да нагодуваме, ама ни најсулудните идеи кои од
нагодувањата можат да проистечат не се ни блиску на вистината.
На почетокот 1939, ‘Аненербе’ е инкорпорирана во СС, во најмала рака од
практични разлози. Институтот имал пеесет истражувачки ограници. Бар еден од
нив, преку Сиверс, бил вклучен во набавка и ‘обработка’ на човечките черепи по
нарачка на чудовишниот професор Хирт.
‘Што се подразбирало под ‘обработка’ ’ ?, запрашал тужителот во Нирнберг.
‘Антрополошки мерења,’
‘Пред него што би биле убиени, се подвргнувани на антропошко мерење ?
Тоа било тоа, зар не ?’
‘Да, и резултатите се запишувани.’
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Сè тоа било далеку на одек на мерењето на черепите на кандидатите за влегување во редот ‘Германен’, па ипак зад двата чина стои истиот тип на магијски
начин на мислење.
Останатите ограноци на ‘Аненербе’, премда помалку застрашувачки, не биле ништо помалку сулуди. Повел и Бержиј не уверуваат дека ја проучувале ‘снагата на розенкројцерските братски поврзаности, симболиката на забрана на употреба
на ирската харфа во Алстер, симболика на готските торњеви и естонските високи
шешири...’ Кога, со текот на војната, германските бомбардери безуспешно покушувале да го бомбардираат Оксфорд, СС одма се фрлил на изузетно витално изучување на магичните својства на ѕвоното на катедралата во Оксфорд,која,очигледно,била извор на мистична заштита од бомбардирање на Луфтафе пружани на тој град!“.
Стои: „готски кули“. Бидејќи Готите биле со македонски христијански правед, Готот друго и не можел да биде освен Македонец- имало само верски народи.
С.Антолјак,19 на стр. 166, вели: „...Па сепак останало извесна трага кај франечките писатели. Така, уште тн.Фредегаровата хроника (VII век) пишува за источноготскиот крал Теодорих Велики (493-526), дека родителите му биле Македонци
и дека е тој ‘natione Macedonum’ и ‘ex genere Macedonum’ “.
Со Готите продолжиле преселби- и со нив од Македонија имало преселби.
„Химлер, кој еднаш во својот дневник запишал: ‘Ма што се случило, секогаш ќе го сакам Господ... и... ќе останам верен на Католичката црква...’, постанал,
како шеф на редот ‘Мртвечка глава’, исто онолку противник на христијанството како и неговиот сатански господар. Неуморно водел војна против Црквата. Членовите
на СС не смееле да примаат свештеници дури ни лежејќи на смртта или при прилика на крстење. Бракот го склучувале пред својот командант. Никој не можел да постане член на хиерхијата на СС воколку би бил активен член на конгрегацијата. Дури ни магијската церемонија на прославата на летната равнодневница не е случајно
одбрана. Химлер сакал да се спротистави на традиционалната прослава на Божиќ
која била унижена во очите на членовите на СС, ама никако и потполно искоренета
како обичај. ‘Тоа е поради жената,’ кратко заклучил Химлер. ‘Кога им се одземе
црковниот мит, тие ќе пригрлат било што друго вместо него, како би ги обрадувале
своите деца.’
Во тренутокот кога Рајхот се распаѓал, Химлер, 6. мај 1945, е сменет. Полни
две седмици бесцелно лутал, а тогаш решил да се врати во родната Баварска. ‘Да
тоа би го направил, морал да помине низ сојузничките положби. Се маскирал со
црн поврз на окото и со униформа на обичен војник. Ги избричил мустајќите и тргнал, пешки. Го зауставила британската патрола измеѓу Хамбург и Бремерхафен. Не
го познавале: капетанот кој го испитувал бил шокиран кога тој во еден тренуток му
признал кој е. Е одведен во Линебург каде, упркос мерки на предстрожност, прибегнал на установениот СС- ски обичај- можда преземен од Хаусхоферовото тајно
друштво на јапонските посветеници- и извршил самоубиство“.
Стојан Прибичевиќ,20 на стр. 281, пиши: „Кајчињата на дојранските рибари,
исто така, не го измениле својот облик со векови; имаат рамен заден дел и страните
се стеснуваат кон горниот раб на кајчето, така што дното е пошироко од врвот; така
се добива стабилност. Сезоната на рибарење трае од октомври до март, за време на
19
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Стјепан Антолјак, „Средновековна Македонија“, Том прв, Мисла, Скопје, 1985.
Стојан Прибичевиќ, Македонија нејзините луѓе и историја, Македонска книга- Скопје, 1990.
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преселбите на птиците. Од годишното истребување на рибите се оценува дека половината од нив ги јадат птиците, а другата половина се прибира со најлонски мрежи. Рибарењето со птици- преселници, исто така, постои во Јапонија, но птицо-рибарењето во Кина е поинакво. Таму се користат корморани на чии грла се ставаат
прстени така што да не можат да ја проголтаат рибата, а самите тие се така издресирани што заедно со рибата доаѓаат кај своите господари- рибарите“.
Се потврдува дека Македонците биле домородци, со исто ловење како во Јапонија... Исто така, Македонците имаат народно творештво со дедото во планината
да го јадат мечките- да биде сам, како и во Јапонија старецот да умре само на планина. Следи традициите на Македонците со руни останале исти како Јапонците, во
чие писмо и денес се гледаат некои руни. А токму митовите биле поврзани со руни.
Да не се изуми, самоубиствата биле и останале дело на белата раса со руни.
„Зошто сакал да се пробие до Баварска ? Како што обично бива кога човек е
уморен и поразен, сака да се врати куќа. Ама, можда сакал да стигне и на еден важен состанок. Илјадитата годишница на смртта на неговата ‘претходна инкарнација’, на кралот Хајнрих I, била 2. јули 1936. Истиот ден следната, 1937. година, Химлер наредил неговите коски во свечена процесија да се пренесат на местото каде
порано почивале- во катедралата во Квединбург. На полноќ секоја следна година
би го затицало во ладната и тиха крипта, занесениот во мистична комуникација со
древниот саксонски крал“.
Следи Франките биле Македонци со венетско потекло, на Венетите од Долна Македонија, што потоа постанеле и склавински=тн.словенски со руни, кои биле
поврзани и со склавинската=тн.словенска митологија- на македонските Саксонци.
АСТРОЛОЗИ И ВИДОВЊАЦИ
„Салон де Кро, годината 1550. Во зафрлената задна соба на една куќа во тој
француски град, доктор и астролог (во тоа доба, тоа било најчесто исто) започнал,
прв пат, мошне чудно магијска церемонија. Мишел де Нотрдам (Michel de Nostredame), кој во историјата ќе постане познат по латинизираниот облик на своето имеНострададамус- бил омален човек со густа брада, широко чело и сиви очи. Бар во
овој случај, бил нешто помалку фанатичен во атмосфера околу него- што не изненадува, бидејќи од историските извори сознаваме дека грозницата на ентузијазмот
го тресела неколку седмици пред него што ја започнал оваа операција.
Како повеќето магови, тогаш и сега, Нострадамус верувал во духовното погранично подрачје, една чудна димензија блиска на нашата, ама населена со посебни ентитети. Исто така верувал дека негде во дивиот Север постојат краишта во
кои нашиот свет и ова подрачје се поклопуваат, така дека суштествата од едно може да стапи во допир со суштество од друго, и обратно. Ама, дури и тоа што никој
не го нашол местото каде световите се преклопуваат не било важно, оти, постоеле
векови на старата магијска техника кои овозможувале коминукација со тој свет дословно одасвуд. Нострадамус управо се припремал да примени една од тие техники
во својот дом во Салон де Кро.
Носел нарочно чаробен стап од ловор. Пред него, на средина на собата, се
најдувала на троножецот сад со жар, а на неа сад полн вода. До нас не допреле сите
детали за церемонијата, премда, по своја прилика користел еден од замрсените ју-
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део-христијански ритуали запишани во белешките од неговите денови, кои сега се
чуваат по музеите.Ипак, знаеме дека на врвот на церемонијата удрувал со стапот по
троножецот, а потоа во садот го потопувал скутот на својата облека и потоа едно
стопало. Во тој тренуток, во испарувањата изнад садот би се појавил еден дух- или,
како тоа денес би го дефинирале. Иако затруен со испарувањата, ја проектирал персонификацијата на сопствената потсвест во облаци пареа“.
Ништо немало јудео-христијанско-ваквото било уништувачко на вештините.
„Постои и третта можност, а тоа дека на врвот на обредот Нострадамус паднал во транс. Знаеме дека жестоко се тресел и дека телото му се грчело под ударот
на она што го искусил.
Му се чинело дека духот му го диктира катрени кои тој внимателно ги запишал. Тоа биле први од илјада кои нам ни ги оставил. Тие строфи од четири стихови
му донеле светска слава, не само во неговото време, туку и ви вековите кои следеле.
Нострадамус е роден во Сен Ремиј, во Прованса, 14. декември 1503. година.
Таткото му бил бележник, а мајка му поттекнувала од познато семејство кое со генерации се бавело со медицина. Постојат извесни индикации дека по татко бил
Евреин, со тоа што еден од раните историчари дури му припишувал потекло од
еден од ‘изгубените племиња’. Прво образование младиот Мишел стекнал од својот прадедо, кој се интерсирал за астрологија. Потоа посетувал школа во Авинјон и
Универзитетот во Монпеје, на кој се најдувал најпознатиот медецински факултет
во цела Франција. Кога му било 22 години. Монпеје бил зафатен со епидемија на
чума, па бидејќи Настрадамус се преселил- прво во Нарбона, потоа во Тулуз, и на
крајот во Бордо. Во тие градови започнал медицинска пракса, иако тек четири години подоцна се вратил во Монпеје да ги дозаврши студиите“.
Нострадамус по татко бил Евреин=Еднобожец, како што бил Готот Теодорих од двата родители Македонец- само со македонски верски христијански правец.
Ова било повод тој да носи долга коса како Македонците, а не бричена коса со перче како Готите=Татарите, чиј бог Асен- денес бугарско име, но никако германско.
„Некое време живеел во Ажен, ама го напуштил тоа место после смртта на
својата жена. Изгледа дека до тоа време стекнал прилично углед како лекар, бидејќи дека прованскиот Парламент го повикал својата куќа да ја соѕида во Екс и донел одлука да му додели стална плата, што тој и го прифатил. Годината 1546, чумата со својата жестина го обрушила овој град. Изгледите за излечување биле така
мали да чедните жени на градот Екс, на првиот знак на болеста, самите ги зашивувале во чаршави како нивните голи мртви тела не би биле изложени на погледите
на поминувачите. Ама Нострадамус успеал да развие некој вид успешно лечење, па
благодарната градска власт му доделила пензија кога чумата поминала.
Од Екс отишол во Солон де Кро,место на пола пат измеѓу Авинјон и Марсеј.
Поново се оженил и добил деца. Тука започнал да упразнува магијски обреди чии
резултати се серија на стихови кои подоцна ги собрал и ги објавил под насловот
Центурие и Прочанство (Centuries и Presages). Тоа биле прочански стихови кои откривале голем дел на иднината- сè до крајот на Светот кои, према некои проучувачи на Нострадамус, би требало да настапи 1999. година.
Заправо тие стихови за извесно време на Нострадамус му обезбедиле место
на службениот видовњак на Треттиот рајх.
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‘Поново тука ми раскажуваш дека наредната година ќе биде ужасна. Дали
им се придружил на астролозите и постанал уверен дека, бидејќи Марс е асцедент,
стравот го следи ужасот ?’ Овие зборови ги напишала Марга Химлер на својот песимистички маж Хајнрих. Чуден начин некој да се теши. Оти, што еден висок нацистички функционер би знае или би се грижел за астрлогијата ? Зошто, навистина,
било кој нацистички водач би го занимавало- астрологијата ?
Према наводите на Алан Булок, бар Фирерот бил незаинтерсиран за астрологија: ‘Нема никакви докази дека (Хитлер) се впуштал во астрологија. Неговиот
секретар категорично тврди дека за астрологијата Хитлер немал други зборови
освен зборови на преѕир, иако верувањето во ѕвездите било вообичаена ствар кај
некои негови следбеници, како што, на пример, бил Химлер.’ Ама, како што Тревор- Роупер открил проучувајќи ги Хитлеровите последни денови, сведочењето на
поединци е премногу слабешно да би помогнало во процесот на утврдување на историската вистина. Можда секретарот Борман, кој се грозел на астрологијата и окултистите (сметајќи ги политички непоуздан свет), допуштил на предрасудата да и
ја замагли точноста.
Хитлер при една прилика инсистрал дека ‘...нашето движење мора да поприми релгиозен карактер и да претставува некој вид обожување. За мене би било ужасно да завршам во Будната кожа.’ Видовме веќе толку глупости содржени во тие
две кратки реченици. Независно од Хитлеровиот пророчки дар, пророштвата- вклучувајќи ја тука и астрлогијата- во нацистичка Германија делувала на две нивоа, со
тоа цела ситуација уште повеќе се чинела замрсена со повремените прогони на астролозите и окултистите.Едино ниво било пророштвото во функција на пропаганда,
која овозможила вадење веќе со векови мртвиот Нострадамус од гроб и неговото
поставување на место на службениот поророк на Рајхот.Другото ниво го сочинувале пророчанствата како такви- окултно упатство за членовите на Нацистичката партија према која валјало да се однесува.Понекогаш овие два нивоа се преклапале“.
Нострадамус бил препишувач на она што пред него постоело со милениуми.
Хитлер и неговите биле судени за злостори. Овде се говори за она што еднобожеството (еврејството, христијанството и исламот) ги уништиле старите народи
со нивните традиции за наука...Со еднобножеството Европа изгуби два милениуми.
„Постоел извесен број астролошки публикации и популарни и технички природи издавани во Германија во текот на дваесетина и триесетина години на овој
век.Постоеле,исто така, и две важни асоцијации астролози- Германско астролошко
друштво и Централна астролошка канцеларија, која била сместена во Дизелдорф.
Што Хитлер бил поприсатен на јавната сцена, интерсувањето на астролозите за неговата личност било сè поголемо. Бил ‘личност’ и неговата иднина била од општ
интерес. Се сочинети многу пророштва, познати воглавно по својата неточност. Но,
стварите драстично се измениле со неговото доаѓање на власт, годината 1933. Потрага по архивите открила неколку астролошки пророштва за новиот водач, објавени 1933. година, ама после тоа настанал молк- негде од почетокот 1934. Како што
приметил Елик Хоув, јавните нагодувања на таа тема постанале премногу опасни.
Меѓутоа, не требало да се гледа во ѕвездите да би се видело дека неволјите
се на видик, така многу астролози, вклучувајќи го и раководителите на споменатите здруженија, почнале да се зачленуваат во Партијата во смисол на личното осигуување. Еден астролошки месечник почнал да го докажува ‘нордијското’ потекло на
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астрологијата. Некои други, зад кои се најдувало помалку храброст или помалку
домисленост, се споил со часописот на читачите на судбината од дланка ‘Die Chromantie’, кој го водел Ерснт Исбернер- Халдане (Ersnt Issberner-Haldane), член на Ланцовите ‘Нови темплари’.
Ама, ниедна мера на предострожност која астролозите ја презеле не се покажала доволна. Веќе на крајот 1933, сите листови кои излегувале во Берлин, Келн и
Хановер добиле наредување да не примаат никакви огласи на астролози. Астролозите биле први на удар на окултната чистка изведена 1934, споменато во XIII глава
(Окултен рајх, Р.И.) на оваа книга. До избивање на војната, астрологијата во Германија веќе била повлечена во илегала, а нејзините главни технички публикации веќа
давно престанале да постојат.
Заправо таква состојба на стварите ги убедило ортодоксните историчари дека нацистите никако не се бавеле со прорекување, нарочито со помош на ѕвезди.
Ништо помалку не е вистина од тоа.
Втори ноември 1939, швајцарскиот астролог Карл Ерснт Крафт, кој во тоа
доба живеел во јужна Германија, му напишал писмо на еден пријател кој работел
во Химлероват канцеларија, предупредувајќи го на астролошките пресметки што
предвидуваат дека Хитлеровиот живот ќе биде во опасност измеѓу 7. ноември и 10.
декември. Од непознати разлози, писмото едноставно е проследено во архивата.
Ама, кога 9. ноември експлодирала бомба во пивницата во Минхен, Крафт итно е
затворен и доведен во Берлин на испитување. Тој, воостанатото, не бил еден окултист на кого му пружил прилика на тој начин да го ‘посети’ Химлеровиот главен
штаб во тоа време.
Во прво поглавје на оваа книга ја изнесов претпоставката која не се сложува
со тврдењето на званичните историчари: дека Елзеровата завера не ја планирал
Химлер. Се задржав да употребам еден важен доказ на самиот почеток на книгата,
бидејќи сум сматрал дека би им се учинило премногу неверојатно на читателите
незапознати со бизарниот менталитет кој стоел зад Окултниот рајх.
Во време кое поминало измеѓу атентатот и апсењето на Георг Елзер, Химлер горел од желба што пред да го фати кривецот така во таа сврха дури го довел во
состојба транс на еден медиум од Виена кој, како што се надевал, можел на ниво на
окултен шеф да ја помогне истрагата. Во време на Крафтовата несакана ‘посета’ на
Берлин, шефот на нацистичката пропаганда Јозеф Гебелс се забавувал во мислење
дека новото толкување на популарните Нострадамусови пророштва би можеле да
бидат искористени како припагандно оружје со потежок калибар. Независно од
астрологијата, Крафт долго се бавел и со пороучување на Нострадамус. Така е споено корисното со убавото, те Крафт постанал службеник на Минстерството за пропаганда, и од почетокот 1940. произведувал толкувања на нејасни стихови со цел
да ја наговести неминовната победа на германското оружје. Можда звучи чудно,
ама некои од пророштвата како навистина да се однесуваат на Хитлер, премда пред
неговото доаѓање на власт обилно се сматрало дека се однесува на Напалеон. Едно
од нив гласи:
Во Западна Европа,
Ќе се роди дете на сиромашки родители,
Чиј јазик ќе ја заведе големата армија,
Чиј бучен бес ќе се излие на кралството на Исток.
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Во готово магичкиот Нострадамусовото песничко пророштво не е тешко да
се види Хитлер- од неговите денови на сиромаштија во Минхен и Виена, до времето кога стекнал огромна власт. А неговиот бучен бес навистина се излил на кралство на Исток, бар до Сталинград.
Нострадамус, исто така, пиши:
Еден цар ќе биде роден близу Италија,
Кој скапо ќе го чини царството.
Луѓето не ќе го сакаат неговото друштво.
И ќе биде сматран пред касапин отколку кнез.
Така бил и- овој Австријец, роден недалеку од Италија, и покрај сите тежнеења во историјата да влезе како кнез, е запаметен како- касапин.
Од обичен војник ќе се искачи до царскиот трон,
Од кратка хајлина ќе стекне долга,
Добар на оружје, помалку време ќе има за Црквата
И ќе ги гнјави свештениците со еднобразнос на вода што со сунгер ја дели.
Хитлер во Првата светска војна бил каплар, да би се воздигнал до положбата
равна на царската. Неговиот став према Црквата нам ни е познат, како и еднообразното прогонување на свештниците на сите вероисповедувања.
Земјата ќе направи лош избор
И ќе и биде потешко но што може да издржи
Па големата бука и бесот на нагнатите луѓе да ќе кажат
Дека тој ќе го истреби човештвото со оган и меч.
Уште еднаш Носрадамусовата визија е слична на состојбата во нацистичката
Германија. Хитлер навистина за Германија бил лош избор. Дури ни нејзиниот голем индустриски потенцијал не можел премногу да го издржи притисокот на захтевите на војната машинерија која Хитлер ја створил. Неговите доминантни карактеристики биле ‘бука и без’, а во последните денови на својата власт навистина бил
спремен со својот без да го жртвува целото човештво. ‘Власт над светот или неговата пропаст’, бил нацистички слоган, и кога прв дел на паролата не можел да го
оствари, партиските водачи го прифатиле остатокот со раширени раце.
Како змеј, Крал на Европа доаѓа,
Опкружен со луѓе од Север означен
Со црвени и бели, на кои ќе им бидат голем број,
И тие ќе завојиштат на Кралот на Вавилон.
Дури и денес не постои рационално објаснување на Хитлеровиот успон. Како што катрен наговестува, тој се појавил како некакво животно од бајката. Неговите знамиња, наравно, биле црвени-бели. Остатокот, изгледа, се однесува на нацистичката идеа за нордијската раса и прогон на Евреите. Можда и наредните стихови се однесуваат на нацстичкиот прогон на Евреите:
Светлокоси ќе се завадат со оние со кукасти нос
И ќе ги отерат…“.
Само Палестинците произлегле според Пелести=Белести за Пелазги. Нивниот орлов нос немал врска со оној мал нос, како на Монголите, кој бил создаден во
Скитија. Бидејќи тн.Словени од Скитија дошле на Балканот, а денес тн.Словени на
Балканот немаат мал скитски нос, тн.Словени се најголема лага. Како Бриги=Брзјаци биле и Турците од Фригија=Бригија, а нивни владетели=султани=силатани биле
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Комнени. Тие биле Бриги=Брзјаци од Македонија, како и тн.византиски цареви, со
нивниот орлов нос, како што бил на Мехмед II- тој самиот се изјаснал за Комнен.
Отпаѓа совпаѓањето што Нострадамус од друг го препишал. А руските Евреи, Хазерски Евреи, а Хазерите биле Монголи, со нивниот мал руски нос ги истребиле орловските Евреи. Овде е битен заклучокот, Евреите биле само Пелагзги- Еднобожци.
„Ама, ако Крафт- или, подобро да се рече, и неговите работодаватели од
Министерството за информации- сматрал дека е способен да го толкува Нострадамусовото пророштво како наговестување на нацистичката победа, ние денес можеме да речеме, заблагодарувајќи на она што во меѓувреме видовме, дека сме поквалификувани од него.
Работата со пророштвата во сврха на пропагандата не се покажала ни нарочито корисна, ни нарочито успешна, така Крафт ја изгубил работата веќе после неколку месеци, иако неговите подоцнежни објаснувања на книгата за Нострадамусовите пророштва нашироко е публикувана со службен благослов.
Химлер астрологот Вилхелм Вулф го запознал 1943, и продолжил редовно
од него да бара совети сè до 1945. Воостанатото, не бил едини кој во тоа доба побарал утеха во ѕвездите. Упркос чинителот дека званичните историчари не убедуваат дека Хитлер немал време за астрологија, додека Гебелс за тоа прашање бил
мошне циничен, во опколениот бункер во Берлин настанала, првите денови 1945.
мошне чудна ситуација. Гебелс наглас му ја читал на Хитлер Карлајловата Историја на Фридрих Велики. Одбраниот оддел се однесувал на Краловото очајување во
најцрните часови на неговата власт, а тогаш ја опишувал пресвртницата, ‘чудо на
куќата Бранденбург’- тренуток во кој Царицата умрела. Хитлер бил мошне заинтересирал за целата приказна и за тоа нашироко разглабил со Гебелс. Набрзо испратиле по Хитлер хороскоп, како и по хороскоп на Републиката, кој се однесувал на
раздобјето кое започнало 9. септември 1918. Проучувајќи два документи, овие двајца дошле до занимлив заклучок. И еден и друг предвидувале почеток на војната
1939, и почеток на победа до до 1941. Потоа доаѓал период на сите озбилни порази,
со тоа што до преокрети и до голрми победи би дошло во другата половина на април 1945. Мир требало да настапи во август истата година, после што за Германија
би уследило тешко раздобје кое би кулминирало со поновно воздигнување на оваа
земја, 1948. година.
Наравно, не било никаква голема германска победа во другата половина на
април 1945, ама званично историчарите, ни ја прераскажуваат приказната, предвидувале еден важен детал- не било тоа едини случај Хитлер и Гебелс да се заинтересирале за астрологијата. Ствар, наиме, е во тоа што Фирерот и министерот за пропаганда сами го проучувале хороскопот - поредувањето на астролошките карти не
е едноставна работа (ма колку исходот не бил точен) и захтевал темелно познавање
на астрологијата.
Е занимливо и тоа што Гебелс, бидејќи 13. април ја примил веста за смртта
на претседателот Рузвелт, сместо заклучил дека се работи за уште едно ‘чудо на куќата Бранденбург’ која судбината ја подарила. Со телефон го повикал Хитлер, го
потсетил дека ѕвездите најавиле преокрет во другата половина на април, и објавил
дека преокретот најпосле почнал. Кога чул што се случило, Хитлер дворачно го
прифатил ваквото толкување. ‘Нас тоа ни звучи неверојатно’, пишел Тревер- Роу-
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пер во својата книга Хитлеровите последни денови,‘ама тие последни дена на Треттиот рајх неговите водачи уште сматрале дека ѕвездите... можат да ги спасат’.
Звучи иронично, ама е така; Хитлер и неговите братија биле во прилика за
својата судбина да сознаат многу повеќе од Нострадамусовите пророштва, кои така
често намерно погрешно ги толкувале, отколку од ѕвездите. Оти, ево овде во еден
од катрените пишува:
Молњата и громот ќе го спржи неговиот стег,
Ќе умре охоле зборувајќи зборови, погубувањето е огромно.
Каменот е во дрвото, големата нација поклекнала.
Чудовиштете својот човечки лик го чисти умирајќи.
Хитлер се залагал за стратегија на ‘запалена земја’- и тоа е она што, веројатно, треба да се види во споменувањето на ‘огромното погубување’ кога сфатил дека војната е изгубена. Три стотини илјади Германци погинале кога берлинското подземје е потопено по негово наредување. Наредил и цели градови и фабрики да бидат збришени од лице место. Ама, за Алберт Шпер, кој потајно направил сè како
тие лудачки наредби не би биле извршени, со ‘погубување’ кое со тоа би настанало, навистина било ‘огромно’. Да Хитлер умрел ‘зборувајќи охоли зборови’, јасно
им е на сите кои го прочитаат неговиот со омраза исполнет политички тестамент.
Наравно, не може да се тврди дека неговото самоубиство го ‘очистило’, то ест ги
окајал сите негови чудовишни злочини.
Во уште едно Нострдамусово пророштво најдуваме нешто што уште повеќе
ни наликува на Хитлер:
Ќе се ожени со жена заправо пред
Но што боженскиот гнев не се сруши на големиот кнез...
Хитлер се оженил со Ева Браун кратко време пред него што таа му се приружила во доброволна смрт.
Дури и пропаста на Окултниот рајх, кој на својот стег имал орел, била предвидена во пророштвото на чудниот, брадовит, омален човек сочинет во задната соба на куќата во едно француско градче четири стотина години порано:
Орелот што лута на знамиња негови,
Другите птици ќе ги отера во гнездо.
А војната ќе труби и свирала пискави
Да ја врати во ред како безосеќајна дама...“.
Само орелот се однесувал за Зевс, кој вон Балканот=Македонија бил Перун.
ЕЗОТЕРИЈСКА ОПОЗИЦИЈА
„Постои една апокривна приказна по која Винсон Черчил, на почетокот на
есента 1940, го запишал следниот службен захтев: ‘АСТРОЛОГ, комад еден, на
Министерството на војна, на употреба.’ Бил захтев вистинит или не, астрологот постоел. Тоа бил еден унгарски избеглица со името Луј де Вол (Lous de Wohl), кој на
британската обавештајна служба í се придружил негде септември 1940. Дебел, со
обврзна цигара в уста, сличен на самиот Черчил, Де Вол долго не останал во тајна
служба, премда и самиот работел на некој вид пророчка пропаганда како и неговиот германски колега Крафт. А како воопшто се нашол во редовите на британската
обавештајна служба, една од најчудните ствари во целата војна.
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Во февруари 1940, Крафт, према Химлеровото наредување, му пишел на романскиот пратеник во Лондон, Виргил Тиле, покушувајќи да го привлечи на страна на нацистите. Тиле, меѓутоа, бил жесток антинацист. Што уште е поважно, лично добро го познавал Крафт и знаел со што тој се бави и откаде доаѓа. Бидејќи писмото упатувало на тоа дека Крафт е во Берлин, Тиле претпоставил дека постанал
Хитлеров советник. Затоа составил една генијална белешка и ја проследил на британската власт, Тој се прашал во белешката, нели на Сојузниците им би било корисно да знаат што Хитлер се советува ? И не би ли му било добро Британците себе
да си набават еден астролог, чија работа би била да одредува каков вид астролошка
преспектива Крафт му ја изложува на Фирерот ?
Британските обавештајци се согласиле,па така на сцена стапил Де Вол. Ама,
тој не бил едина езотеријска опозиција на нацистите. На крајот на мај 1940. изгледало дека нацистича Германија ја добила војната. Времето кое од тогаш поминало
не ни допушта до крај да ги сфатиме размерите на изненадување настанато со таа
прилика, ама чинителот дека германскиот воен успех, од точка на гледиште на тогашниот посматрач, бил готов чудесен.
Во сивото праскозорје на 1. септември 1939, германската армија насрнала
на Полска, креснувајќи ја варницата која конечно ја предизвикала Втората светска
војна. Осумнаесет дена подоцна, со Полска било готово. Полската армија била уништена, полската влада е изфрлена- нејзините членови побегнале од земјата. Варшава се држела нешто подолго, ама војната победа на Германија уследила после само
три седмици.
Хитлер, изгледа, се надевал дека Сојузниците ќе склучат мир кога Полска ќе
падне. Со типично нацистичко слепило за прашањето на принцип, претпоставувал
дека, еднаш кога земјата ја нема, Франција и Британија не мораат да се чуствуваат
должни да почитуваат некакви застарени пактови. Но, бидејќи стварите не стоеле
така, германската војна машинерија наскоро покажала дека може да победи и помоќен непријател отколку што била полската армија.
После првите борби во Полска, уследиле месеци на она што се викало ‘смешна војна’, минимални дејствија на копно, море и во воздух. Тоа не можело да потрае и,- не е в‘Економска војна’- а тоа, всушност, е она на што ‘смешната војна’ се
свела- се свршила нагло. 9. април 1940. година, кога нацистичките снаги ја окупирале Данска и Норвешка.
Тој потег, како воостанатото и многу Хитлерови потези пред тоа, е сматран
неможен. Британската морнарица, појака од било што што Германија икогаш поседувала, ги чувала луките. Норвешките територијални води биле посеани со мини.
Па ипак, уз многу, многу среќа, Германците успеале. Конвојот на германските бродови се провлекле уз брегот, некако успевајќи да ги избегнат сите британски бродови освен еден (кого го уништиле), и стигнале до главните луки пред него што и
таму биле поставени мини.
Десетти мај, Хитлер удрил поново, овој пат по Холандија, Белгија и Луксембург. Тоа уште појасно обзнанило дека ‘економската војна’ е готова и дека почнала онаа вистинската. ‘Битката која почнува денес,’ им порачил Хитлер на своите
трупи во дневната заповест, ‘ќе ја одлучи иднината на германската нација за следните илјада години.’ А неговите трупи биле, наизглед, непобедиви. Холандската
армија (некои пет стотини илјади луѓе) капитулирале за пет дена. На Германците
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им требало осум дена да стигнат до Брисел. А што е најважно од сè, до 17. мај француската ‘непробојна’ Линија Мажино, одбранбената структура сматрана за најјака
во Европа во тоа доба, била заобиколена и пробиена. До крајот на мај, Холандија и
Белгија биле прегазени, северниот дел на Франција бил окупиран. Прва, Седма и
Девета француска армија биле разбвиени, а чуената акција повлекување преку Денкерк била во тек. Четиринаесетти јуни паднал Париз. Неколку дена подоцна, францускиот маршал Петен (Patain) побарал примирје.(Бриг=Бриж;Мажин=маж ин,Р.И.)
Посматрајќи го сè тоа прво од Берлин, а потоа од Париз, Вилјам Шајрер го
запишал во својот дневник под датумот 29. мај:
‘Што сега, кога британската и француската армија или е уништена или е натерана во бег како што тоа Германците го тврдат ? Прва инвазија на Англија од
1066 ? Англиските бази на континентот во последениот час се евакуирани. Равницата од другата страна на Каналот и ускиот јужен дел на Северно море, чија одбрана британската политика отсекогаш ја сметала своја главна цел, е во непријателски
раце. А француските луки во Каналот преку кои е одржувана врска измеѓу Сојузниците се изгубени.
Повеќето луѓе овде (во Берлин) сматраат дека Хитлер сега покушува да ја
освои Британија.’
Што сега, навистина ? Не било чудо во последен час- освен чуда кои се одиграле во Денкерк. Британија лежела небранета пред закана на инвазија. Сè што се
одвивало од тренутокот на најмоќната светска војна машинерија бил ускиот појас
на вода., местимично така уско од едниот можел да се види другиот брег.
Како и повеќето Берлинци, и повеќето Британци сматрале дека Хитлер ќе
преземе инвазија. Тоа не било само логично- просто бодело во очи дека тоа би требало да се направи.Во почетокот,Хитлер не ја размотрувал таа можност, оти се сматрало дека така нешто не ќе биде непотребно: после падот на Франција, Британија,
без сумливост ќе побара мир. Всушност, разните мировни понуди веќе се направени преку неутрално земји и Ватикан. Хитлер чекал до средината на јули да види
што од тоа ќе биде. А тогаш, бидејќи пополека му постанало јасно дека лудите Британци намеруваат да продолжат со борбата, издал први директиви за припрема на
‘истоварување во Англија’. Датумот на инвазија уште не е одреден, а во заповедта
посебно се нагласувало дека не се знае дали до инвазијата воопшто ќе дојде. Ама,
6. јучи отклонета е цела сумливост: ‘Одлучив да ја припремам операцијата истоварување во Англија и дека, ако не биде другчие, да ја изведам. Целтта на оваа операција е Англија да се елиминира како копнена база за операција против Германија и,
воколку тоа е потребно, таа земја да се окупира,’ изјавил Хитлер.
Така е родена операција ‘Морски лав’. Конечно германската победа над Англија, како што приметил еден нацистички генерал, било само прашање на време.
А времето поминувало...
‘Морски лав’, операција првобитно закажана за 15. септември, одложена еднаш, па втор пат, па трет пат. Во што бил проблем, никој не знаел да каже, а не знае
ни денес. Во јули Англија имала под оружје само некои шест дивизии, иако германската обеваштајна служба давала погрешни, презголемени процени. Од документите кои постанале достапни после војната, знаеме дека неколку Хитлерови војни
заповедници бил против истоварување од секогаш сосема јасни разлози. Ама, Хитлер и порано малку водел сметка за нивното и било кое друго мислење. Во најмала

88
рака, би се чинело чудно со таа пракса да се почне сега кога неговите одлуки, често
спротивни на советите на професионалните војници, довело до неслуќен успех на
бојно поле.
Во Берлин, 4. септември, пред од ентузијазам подивената маса, изјавил: ‘Во
Англија се чудат на прашањето- зошто не доаѓам ? Ама нека не се грижат: јас доаѓам, доаѓам...’ Ама не дошол- никогаш. А правоверните историчари и денес се чудат- зошто ?
Еден од незваничните историчари дал одговор кој би требало да се размотри. Меѓутоа, би било корисно прво да го размотриме него самиот. Неговото име
било Џералнд Бросо Гарднер (Gerald Broseeu Gardner).
Пред крај на својот живот, кога на себе скренал внимание на пошироката јавност, Гарднер изгледал импресивно. Имал на главата цел жбун седа коса, не сосем
седа шпицаста брада и густи веѓи кои на краевите се извивувале како рогчиња.
Околу себе ширел атмосфера на веселост, а оние кои лично го познавале (јас не се
вбројувам меѓу нив) тврдат дека бил шармер.
Гарднер бил вештец, еден од првите кој се осудил своето интерсување да го
обнародува.
Е роден 1884. година,и најголемиот дел на работниот век го поминал во Малаја, како царински чиновник. Бил експерт за фолклор, мада се чини дека неговото
интерсирање не било баш академски тип. Добар дел на слободното време го проведувал проучувајќи го оклутното на Далечниот Исток. Годината 1936. се повлекол
од активната служба и се вратил во Британија, каде започнал занимлива окултна
кариера. Негде 1940, му се придружил на магијското друштво во Крајстчерч во Хемшир и набрзо дека се работело, всушност, бар делимично, за фасада зад која се
крие вештичји култ. Следбениците на Гарднер, или бар оние кои тргнат на промена
на неговото име, ја прифаќаат тезата на д-р Маргарет Мареј (Margaret Murray) дека
е култ на вештици, всушност, развиен остаток на религијата на плодноста која потекнува од каменото доба. Упркос несумливите академски квалитети д-р Мареј и
подршката која подоцна ја добила од такавиканите ‘модерни вештици’, малку што
вистински ја подупира оваа теорија“. (Фоклор=фолк ор: Volk=полк-а, Р.И.)
Наоди за белата раса немало за време на леденото доба кое траело 500.0001.000.000 година. Тогаш Белците биле повлечени во леденото доба во Левантот. Во
топлите периоди Белците оттаму талкале низ трите стари континенти, и на нив оставиле траги. Тоа биле и за каменото доба, кое било најстаро во Левантот, а најмладо во најсеверните делови на Европа, каде немало услови за живеење. Следи вештините на Белците најпрво биле пренесени на најблиските простори на Левантот
каде каменото доба било најстаро. Најмладото камено доба во Европа биле од најмладо присуство на Белците. Меѓутоа, талкањето на Белците биле најмасовно на
Исток во Индија, Кина...Јапонија. Следи во Кина да има најстара мумија на Белец.
Преселбите продолжиле. Се забележани и оние со на Александар Македонски во до
Тибет... и Америка. Низ Европа преселби имало на Феники (Венети), па Бриги (Келти) и Македонци по пропаста на Македонија од Рим. Тие продолжиле сè до денес.
„Бидејќи припаѓал на личностите кои тешко да би пропуштиле прилика да
стекнат некое ново окултно искуство, Гарднер набрзо постанал посветеник на оваа
вештина. Изгледа, меѓутоа, дека она што го пронашол го разочарало, оти некои три
години подоцна го вработил Алистер Кроулиј- оној црн маг со кој веќе се сретна-
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вме на страниците на оваа книга- да состави инцијацијски и други ритуали за една
обновена гранка на вештичарење. Имајќи во вид дека се плод на Кроулијевите замисли, нема да се изненадиме да сознаеме дали тие ритуали содржеле добар број
елементи поврзани со секс.
На крајот на четириесеттите години на овој век, Гарднер напишал и објавил
роман за средновековните вештици, нарекувајќи го Прирачник на високи магии, во
кој, како неколку години подоцна признал, допуштил да се појават неговестувањата на вистинската природа на овие вештини. Бил прилично изненаден кога открил
дека, мада книгата била роман (то ест, плод на машта), многу читатели на неговото
дело го земаат за озбилно. Заправо меѓу таквите Гарднер нашол свој наследник.
Од 1946, бил член на советот на Друштвото за фолклор во кое, изгледа, ги
запрепастил своите, со академскиот пристап склони, колеги со изјавата дека во древните легенди би можело да бидат и елементи на вистина. Како и многу други окултисти, набрзо подлегнал на желбата за академски почести и углед, па 1950. се прогласил себе со доктор Гарднер. Ама, неговата диплома (доктор на филозофија и литература), по оваа прилика, не ја издала ниедна позната образовна институција. Гарднер 1954. ја објавил својата втора книга, Вештиците денес. На мошне пристапен
начин ја поновил тезата на Маргарет Мареј према која овој култ преставува одек на
древниот култ на плодноста, упразнуван уште во камено доба (д-р Мареј го напишал воведот за книгата). Ама, Гарднер ги изненадил своите читатели со тврдењето
дека тој култ, онаков каков што бил од давнина, постој и денес. Во примерокот на
книгата кој го поседувам, Гарднер е опишан како ‘член на еден од древните кругови на вештичиниот култ кој преживеал во Англија’. Во тоа доба Гарднер бил и
директор на Музејот на магијата и вештичарањето во Кеслтаун, на островото Ман“.
На Бригите и Египќаните говедото им било со потекло од Левантот, а она на
Бригите имало понатамошен развиток. Следи коњот бил бригиски не само во сите
азијски простори, туку и во Египет... Бидејќи на Фениките говедото и коњот биле
бригиски, а и нивните богови биле пелазгиски, како што биле и бригиско-македонските, Феникијците потекнале од Балканот.Како и на врвот на бродовите да се постава глава од нерез со своите заби, низ кои тече пена која се пени како морската
пена. Па и токму затоа се говори за Венети (Пенети) сè до Апенини=а пен ин и итн.
Бидејќи Европа била феникијска, бригиска и македонска, сè било балканско.
„Заправо во својата друга книга овој чудак изнел теорија ништо помалку почудна од него самиот, за тоа зошто Хитлер ја пропуштил приликата да ја освои Британија, постигнувајќи така најголема победа која Германците икогаш ја извојувале
на бојното поле.
‘Вештиците чини се фрлиле како би ја спречиле Хитлеровата инвазија бидејќи Франција паднала. Се состанале, оформиле моќен енергетски круг и го управиле кон Хитлеровиот мозок сугерирајќи му: Не можеш да го преминеш морето. Не
можеш да го поминеш морето. Не можеш да дојдеш. Не можеш да дојдеш. Не кажувам дека тоа го зауставило Хитлер. Само сакам да споменам дека е организиран
обред со цел да се влијае на неговиот ум, а нешто слично е правено и подоцна; и
мада неговата инвазиона флота била спремна, Хитлер не ни покушал да го помине
Каналот. Вештиците и вештците му рекле дека нивните прабаби и прадедовци
своевремено се собрале како нешто слично му сугерирале и на Бонија (надимок кој
Англичаните му го дале на Напалеон Бонапарта).
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И упркос оградите, Гарднер, всушност, рекол дека вештиците влијаеле на
Хитлер. Понатаму во книгата Гарднер пиши за својот став:
‘Веќе порано споменав како вешците и вештиците се собрале и влијаеле на
умовите на оние кои ја контролирале инвазионата флота.
Тоа, додуше е само моја теорија, и можете да речете како произлегува од суеверието, ама мислам дека вештиците се во состојба да направат исто со оние кои
ја контролираат хидригенската бомба.’
Гарднер тврдел дека бил очевидец на обредите со кои е зауставен Хитлер.
Ама, дали можеме да го прифатиме како поуздан сведок ? Неговите академски звања не се баш поуздани, а и целата атмосфера која го опкружува, во најмала рака, е
бизарна. Може ли да му се верува на тврдењата на тој човек ? Долго време во мода
бил одговор- не. Објавувањето на неговата втора книга предизвикало силно интересирање за разни видови ‘вештичарења’. Гарднеринските кружоци почнале да никнуваат по цела земја како печурки после дожд. Циниците меѓу посматрачите биле
склони да тврдат дека зад цела ‘обнова’ на култот стоел самиот Гарднер. Тоа ни се
чини разумно објаснување. Најпосле, потеклото на обредот не бил древно, туку ги
составил Алистер Кроули. Воостанатото, дури и академската студија на д-р Мареј,
што темелито е проучувана, имала сè помалку кредибилтет. Дали навистина биле
некои вештичји кружоци пред оние кои ги основал Гарднер ? Стручњаците се согласуваат во едно- тешко дека ги имало.
А, ипак, иако таквиот заклучок е сосема разбирлив, се покажало дека не е
точен. Френсис Кинг, историчар на магија, објавил 1970. докази дека постоел бар
еден вештичји кружок пред него што на позорницата се појавил Гарднер. Кружокот
оперирал во Хемшир. И само да функционирал, туку се чини дека тоа бил заправо
оној го организирал собирот со кој е испратена телепатска порака на Хитлер. Кинговата верзија на описите на обредите уште е позанимлива од Гарднеровите, бидејќи тој тврди дека дел на обредите биле и човечкин жртви’.
Бидејќи Бригите не ги познавале делата на тн.Хомер, тие не давале човечки
жртви.Жртвите биле само традиции на македонските колонисти. Ваквите традиции
Македонците ги однеле во Америка- таму живееле Монголи кои биле канабалисти.
„Вештиците и вештците,кои традиционално ги изведуваат своите обреди без
иаква облека на себе, се мачкаат обично со маст по целото тело, слично на пливачите на долги стази, како би се заштитиле од студ. Со таа прилика, најстариот и
најслабиот член на кружокот доброволно пристанал да не се заштити со ништо, како би умрел за време на церемонијата и така со својата животна снага би го подржал обредот. Кинг додава дека не само дека тој доброволец умрел, туку и тоа уште
двајца членови на кружокот подоцна подлегнале на воспаление на дробовите“.
Мачкањето со маст по тело е кај борачите, кои биле Фриги, а тие потекнале
од Бригија.Бидејќи Индијанците тоа не го правеле,традицијата била фригиска, ф=б.
„Како што можеме да веруваме дека Хитлер и водечките нацисти биле уверени дека се во сојуз со силите на темнината, а дека во постоење на такви сили не
веруваме, ништо не не спречува да веруваме и во тоа дека британските вешци и вештици покушале да му се спротистават на магијата, макар и не верувале да би такво нешто имало икаков ефект. А што се однесува на овој последниот, постои уште
извесна сумливост. Истражувањето на модерните парапсихолози недвосмислено
докажале дека еден човечки ум може да влијае на друг на далечина, без посред-
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ници. Лабораториските експерименти покажале дека, уз помош на телепатија, на
човек кој спие обредни снови можат да му бидат индуковани. Можда тие вештици
од Хемшир ипак знаеле понешто за човечкиот ум што на научниците на нивно доба
не им било познато. Сигурно, меѓутоа, дека нивниот начин на отпор на Хитлер не
бил едини така чуден, што ќе видиме од фанстатичната историја за Химлеровиот
масер- чудотворец“.
МИСТИЧЕН МАСЕР
„‘Геринг, тој крвник, ги убива сите животни кои му се најдат на нишан. Замислите само, јаден елен мирни паси, а тогаш се појавува ловец со пушка и го убива несреќното животни- има ли во тоа икакво задоволство ?’ Дивни ли чуства- само
кога не би ги искажувал таков човек. Зборовите ги изговорил Хајнрих Химлер (не
биле наменети на реклама на добродушноста на нацистичкиот главешина), човек
кој бил во состојба да побија илјада човечки животни со еден потез на перото.
Дали постоеле две страни на Хајнрих Химлер ? Еднаш, на поттик на својата
жена, му наредил на својот подреден Рајнхард Хајдрих да се разведе. Нешто подоцна, додека играл со госпоѓицата на Хандрих на некој прием, го напуштила храброста, па го повлекол наредувањето и го уверувал дека сè ќе биде во ред. Неговото
име се поврзува со варварското истребување на шест милиони Евреи во текот на
Втората светска војна, повеќе отколку на име на било кој друг нацистички главешина. Како што е познато, тој колеж не бил резултат на никаква војна операција.
Семето на антисемитизмот посеано во магијските ложи од кој потекнал Окултниот
рајх процветол во красен цвет кој се хранел во Белзен, Аушвиц и многу други концетрациони логори.Тоа била отворена политика на геноцид, еуфемистички наречен
‘Конечно решение на еврејското прашање’ Ама, да не била сојузничката победа,
нема никаква сумливост дека сите Евреи во Европа едноставно би биле збришани
од лице на Земјата.
Неколку историчари тврдат дека ‘конечно решение’ било Химлерова идеа.
Денес, меѓутоа, тоа не е веројатно. Хитлер 11. ноември 1941, издал одредено наредување и тој се вратил во својата канцеларија длабоко потресен на развојот на настанот. Готово година дена подоцна, недвосмислено го изнел својот став: ‘Никогаш
не сум сакал да ги побијам Евреите. Моите идеи биле сосема другчии. Ама, Гебелс
сите ги носи на душа... Сè до пролетта 1940, Евреите можеле да живеат во Германија без големи тешкотии. А тогаш надвладеал Гебелс.’ Неговата замисла била, по
неговите зборови, да ги протера сите германски Евреи, допуштувајќи им да си го
понесат својот имот со себе. Гебелсовиот став, тврди, бил дека во обѕир доаѓа само
потполно истребување.
Дали преостанало, зад роботот налик маска ‘човек од друга планета’, нешто
од чуството на оној младинец кој напишал дека ‘секогаш ќе го сака Богот’ ? Е
опасно да се презголемува таквата можност. Оти, никако тоа не смееме да го заборавиме,говорел за човекот кој се оборил стравично на виво-експерименти во Дахау,
го снабдил докторот Хирт со саканата количина на ‘јудео-болшевички’ черепи и
кој во погон пуштил гасни комори кои биле во дословен смисол смртноносно ефикасни. Каква год да била неговата почетна идеа, Химлер на извршување на планот
за ‘конечно решение’ се фрлил со полн ентузијазам и без трунка грижа на совеста.
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Неговото прифаќање на теоријата за нордијската раса му овозможувала Евреите да
не ги сматра граѓани од втор ред, туку полулуѓе. Лешевите кои во концетрационите
логори масовно се спалувани за него не биле лешеви на луѓе, туку обични ствари.
Евреите за него биле дегенерирана гранка на еволуцијата, како и оние црвеновлакнести монструми од Лемурија. Евреите биле паразити. Расниот потенцијал им бил
толкав да се во состојба да ја уништат не само цивилизацијата, туку и целиот вистински род. Додека многу антисемитисти им се ужасуваат и плашат на Евреите
поради нивната економска моќ, Химлеровата одбојност имала многу подлабоки корени- во билогијата“.
Само за потсетување, историски никогаш ги немало Библиските Евреи, ниту
било кои христијански и исламски народи, туку само Бриги и Македонци, чии наследници се бригиско- македонските Европјани. Па следи со милениуми се ништат
само Бриги и Македонци, чии наследници биле Склавини- ништени од Германците.
„А, ипак, октомври 1944. се случил еден од најчудесните инциденти во наопачката историја на Треттиот рајх. Осведочен непријател на еврејската раса, упорен истребувачи на еврескиот народ, оличување на омразата према сè еврејско, пристанал да се состане со д-р Жан-Мари Мусиј (Jean-Marie Musy), претседател на
швајцарскиот Алтбунд, како би разговарал со него за иднината на оние Евреи кои
уште се најдувале во германски раце. Можда уште почудно- премда чудесен не е
збор кој во тој случај би бил прејак- на тој состанок Химлер пристанал да ги ослободи сите Евреи кои биле во нацистичкото заточеништво и да ги пушти да преминат во Швајцарија. Тоа дури не било ни празно обеќавање. По повраток во Виена,
каде се одржал состанокот, издал наредување сместо да престане со истребување.
Евреите во концетрационите логори, додавајќи ги на болесните и слабните мора да
им биде пружена помош. Два месеци подоцна, рајхсфирер отишол корак понатаму.
Се согласил со тоа сите скадинавски заточени во концетрационите логори да бидат
преместени во специјален логор кај Хамбург, каде би ги хранел шведскиот Црвен
крст, и оттаму постепено сите би биле префркени во Шведска. На потпретседателот
на шведскиот црвен крст му е наложено да се погрижи за транспортот“.
Па истребувањето било само меѓу Еднобожци: Евреи повеќерасен народ со
Германци католичко- протестантски еднорасен народ. Секако, овде никаде ги нема
Православните, а вакви биле Македонците чии повеќебожни традиции биле внесени во своето православие... Следи заклучокот, никогаш Повеќебожците не биле истребувачи на никого, туку имало само борби на владетели кои се бореле за власт.
Во секоја војна и надмоќ има убивање, плачкање..., но никакви ѕверства како од католичко-протестантски германски народ. Меѓутоа, до денес еднобожниот еврејски
народ не се откажал од своите ѕверски дела во кои Не-евреите се гои=добиток итн.
„Што, на човекот му дојде да се запраша, се случило со чудовиштето ? Зошто Химлер бил спремен да го прифати споразумите кои биле против сè во што верувал ? Најлесно е да се претпостави дека, пред можната победа на Сојузниците,
сакал себе да си обезбеди лично осигурување. Ама, тоа објаснување не ‘држи вода’
баш сосема. Неминовноста на германскиот пораз во тоа доба на Химлер не му била
така очигледна. Хитлер му рекол дека трупите на Треттиот рајх поново ќе загосподарат со Европа 20. јануари 1945. Тоа бил последниот, очајничко и безуспешно, покушување да ја поврати својата пророчка моќ, потполно уништена со лековите кои
му ги давал неговиот омилен доктор-преварант.Ама,Химлер верувал во пророштво.
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Па ако на таков постапок не го натерал интересот за сопствената кожа, што
е тогаш ?
Одговор на ова прашање, фантастичен како и било што друго во цела оваа
фантастична приказна, есте дека на Хитлеровото сатанско влијание му се спротиставил, бар делимично, влијанието на еден бел маг.
Феликс Керстен роден е во Финска, мада подоцна се сметал Холанѓанин, бидејќи во таа земја долго живеел. Тоа бил дебел, доброќуден и успешен бонвиван,
прилично самопоуздан. Ама, зад тој надворешен опис на личност свртена на светот лежеле способности и знаење на најчуден тип. (Финска: фин=вин=Вен-ети, Р.И.)
Го занимало медицината, така да во младите денови во Финска ја проучувал
масажата. Оваа вештина, без сумливостм повеќе е ценета на Континентот туку во
Британија, па така добар и квалификуван масер во Евопа по статус стои одма зад
лекарот. Бидејќи ја проучил мускулната масажа, Керстен се свртил на друг вид масажа, која се бави со манипулации на нервните центри. Зад таа масажа стои теоријата со која многу болки се предизвикани со нервната напнатост (во физички, пред
него што во психолошки смисол). Со одговорувачката масажа на нервите се постигнува опуштување на поединецот, што донесува олеснување.
Керстен во тоа бил добар. Се образувал во Финска, ама набрзо се преселил
во Берлин, каде започнал успешна пракса. Веќе уживал угоден живот- да не ги споменуваме изузетните манири во однесување со болесните- ама езотеријата не го занимала ни малку. Тогаш, сосема случајно, го сретнал источначкиот окултист по
име Ко.
Керстен бил зачуден што д-р Ко бил истотака и масер- пред сè, затоа што Ко
немал телесна градба неопходна за тоа; бил прилично крхка градба. А ипак, тој ситен ориенталец бил масер, и тоа прилично со сјајни спосоности. Го повикал Керстен да му ја демонстрира својата вештина. Керстен се фрлил на работа. Кога сеансата е завршена, Ко приметил, со типична кинеска тајанственост: ‘Ова било добро,
ама Вие не знаете ништо !’ “.
Се говори за кинеско, што го нема кај монголските Индијанците. Ова говори
дека традициите биле на белата раса. Па секаде, каде што стигнале Белците, тие оставиле свое наследство: градежи- дури пирамиди, свои носии (бригиска кратка јака
која денес е кинеска и руска), бригиското дативно у (аину + в + л = к = влакину) таа бела раса луѓе е обрастено по телото со влакно, а Монголите не се обрастени.
Следи и Јапон=јап он: Јап=Јапет=Џафет за Белци со својот симбол Сонце=Хелиос.
Бидејќи овде се работи за вештини се дополнува. Бидејќи Индијанците не го
познавеле коњот, коњот им припаѓал на белата раса со свои животни (говедо, коњ
...), како спротивност на Монголите како Темни необрастени по телото со свои животни со пофини и поретки влакна (бивол, камила, магаре, слон...).
Кога Монголите го прифатиле коњот, тие станале коњари, а Белците останале говедари. Следи на Монголите како коњари не им биле развиени нозете, како
спротивниост на Белците- атлети (=а тлет и, а тој да лета, спореди со Delete=де лете, де летни, истреби се, бриши). Токму само на атлетите им припаѓаат вештините.
„Тоа било почеток на едно неверојатно партнерство. Докторот Ко верувал
во астрологија. Триесет години порано, неговиот хороскоп го предвидел неговото
сретнување со Керстен кој, како судбината одредила, постанал негов ученик и ќе ја
продолжи традицијата на тајните техники на лечење со кои Ко се бавел целиот свој
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живот. По почетокот, Керстен ја отфрлал било каквата можност да постане ученик
на овој чудак, ама наскоро го променил мислењето. Она што научил бил навистина
необичен метод на масажа.
Иако Кинез, Ко низ медицинската обука поминал на Тибет. Како што самите
нацисти верувале дека посветениците на тибетанскиот црн окултизам, така и Ко верувал дека посветеникот на белата магија е со потекло од таа земја. Прво што научил Керстен било не да манипулира, туку да медитира. Со текот на долгите и напорни седмици и месеци, Керстен постепено ги учел тешките ментални дисциплини кои наскоро му овозможиле по волја на својата свест средиштето да го пренесе од својот ум во врвовите на своите прсти. Кога сега би ја положил раката на
пациентот, чуствувал како целото негово битие преминува преку неговите прсти во
телото на пациентот. Мислата слободно му лутала низ самите болесникови клетки.
Керстен набрзо сфатил дека во таа состојба, која имала очигледна сличност со состојба на транс која ја сретнуваме во јога и други окултни системи, може да постави дијагноза едноставно положувајќи ја раката на пациентот и да се побара она
што сака да се види. Се чини, дека бил во состојба дека нешто од сопствената енергија да ја пренесе на пациентот- помалку како врачот.
Ипркос Кирлијановата фотографија, која нам ни пружа научен доказ дека
таков трансфер на енергија е можен и мерлив, сме склони дека тврдењето на таков
тип да го земеме со нешто внимателност. Ама, што се однесува на Керстен, системот функционирал. Од добар масер постанал, подучуван од Ко, неспоредлив масер.
Неговата способност да го отклони болот била чудесна.
Керстен и Ко работеле неколку години како парнери, а нивната пракса, како
што може и да се претпостави, цветела. А тогаш еден ден малиот Кинез обзнанил
дека заминува. Керстен бил запрепастен, ама Ко не сакал да го промени своето мислење. Во неговиот хороскоп пишело дека наскоро ќе умре. Сакал да ја сочека смртта во својата азиска татковина“.
Хемискиот состав на телото содејствува со тамошната вода, состав итн. итн.
Па враќањето во својот крај за да умре, се поврзува и со повторното родување итн.
„Но, дури и кога Керстен останал сам, работата ја продолжил да цвета. Постанувал сè попознат и попознат. Постанал личен доктор на холандското кралско
семејство. А тогаш, 1938, примил еден злослутен повик. Од него е побарано да го
посети злогласниот шеф на СС, Хајнрох Химлер. Бидејќи некое време се двоумел,
одлучил да се јави на позивот.
Уште од раната младост Химлер пател од жестоки стомачни грчеви. Во времето кога ја презел командата над СС,тие болови постанале неиздрживи- хронични.
Бил на такво место да можел да побара помош на најдбрите лекари во Германија,
ама, во најдобар случај, нивните лекови донесувале тек делимично и привремено
олеснување. Керстен подоцна признал дека бил мошне нервозен додека поминувал
покрај, во црна униформа облечени, стражари во Химлеровиот главен штаб. Ипак,
успеал, заблагодарувајќи на својот и инаку отмено држење, таа нервоза сосема добро да ја прикрие.
Кога се сретнале, Химлер бил мошне љубезен. Веќе порано, воостанатото,
видовме дека во првобитните контакти со своето однесување Химлер ретко покажувал за какво чудовиште во човечка кожа, всушност, се работи. Ама, во оваа прилика бил под болови. Нешто предизвикало нов напад со жестоки грчеви. Керстен
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му рекол дека да се разодени и легне на диван. Потоа Керстен ја положил раката на
него и покренал чудни психички процеси на кои го научил Ко. Набрзо открил две
ствари. Химлер трпел страшни болки предизвикани со пореметување на нервниот
состем, и тоа било можно да го отклони. Се фрлил на работа, и за неколку минути
болот престанал. Да се работело за помалку чудовишна личност, Химлеровата благодарност би изгледала, дури, дирливо: ‘Сум консултирал многу германски лекари
и ниеден од нив не можел да ми помогне. Помогни ме, Ве молам, помогни ми, професоре.’ Керстен, после кратко размислување, пристанал. Оттогаш па понатаму постанал личен лекар и постепено, дури, некој вид негов исповедник и мошне влијателна личност.
Како го користел тоа влијание, е ствар на историјата. Годината 1947, професор Н. В. Постумус (N. W. Poshumus), тогашен директор на Институтот за историја
на војната,е наименуван како шеф на Комисијата која ја оформила холандската влада како би го истражила Карстеновото однесување за време на Втората светска војна. После три години интезивно истражување, оваа Комисија ги објавила првите
резултати: услугите кои Керстен му ги направил на човештвото и работата мир биле без преседан во историјата !
Никогаш, веројатно, не ќе се сознае колку точно животи Керстен спасил.
Ипак, најголем број спасени биле Евреи. Бил запрепастен прв пат кога Химлер му
проповедал за Хитлеровите планови да ја искорени оваа раса, и од тренуток направил сè што било во неговата моќ да ја заустави работата на таа смртоносна машина.
Добар пример за тоа претставува веќе неговото прво покушување (и успех) на тој
план. Ствар, директно, се однесувало за неговата родна Финска.
Јули 1942, Химлер долетал во Финска за захтев испорачување на финските
Евреи, кои потоа би биле упатени во машина на ‘конечно решение’. Керстен, наравно, одел со него, оти до тоа време Химлер постанал така зависен од магичниот допир на својот масер да е тешко да се допушти овој да му се изгуби од видот. Во Финска Керстен одма стапил во контакт со финскиот министер на надоврешни работи
и му го изложил планот со кој можело да му се застани на пат на нацистичките захтеви без потешки последици. Финците се согласиле со тој план. На Химлер му е
речено дека такво озбилно прашање како што е еврејското може да го реши само
Парламентот. Бидејќи на убедувањето му се придружил и Керстен, Химлер пристанал да чека. Негде на средината на децембар, Рајхсфирерот поново го потегнал прашањето. Керстен, меѓутоа, го убедил дека војната ситуација во Финска е така компликувана да свикувањето на Парламентот во дадениот час би било опасно, нарочито ако на дневен ред на заседувањето би се ставило така компликувано прашање.
И овој пат Химлер ги прифатил Кестеновите аргументи, така да, иако наскоро, без сумливост, постанал свесен дека се работи за заварување, никогаш на својот
масер не му замерил на тоа. Штоповеќе, само, девет месеци подоцна, со кратка примедба му дал на знаење дека веќе долго знае за што се работи.
Финските Евреи, хронолошки гледано, тек се први на списокот на оние кои
му го должат својот живот на Керстен. За време на една вечера со Химлер, одржана
1944, тој изненадно го поставил прашањето кое се однесувало на Евреите и, према
сведочењето на еден очевидец, ‘се однесувал така загрижено и потиштено сè додека Химлер не обеќал дека од основа ќе го измени постапокот према Евреите- наравно, во корист на Евреите’. Состанокот измеѓу Химлер и Мусиј го организирал
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Керстен, какогод што и го смислил планот кој Химлер го одобрил, а кој се однесувал на префрлувањето на заточениците на концетрационите логори во Шведска.
Од средината 1942. година Керстен настојувал во Химлеровиот ум да ја всади замислата за неопходноста на склучување на сепатратен мир со западните Сојузници, макар тоа захтевало и оборување на Хитлер од власта. Ама, во тоа мистичниот масер немал успех. Оти, мада во неколку наврати успеал готово да го убеди
Химлер, тоа, ипак, не му тргнало за рака. Во окружување на сатанистичката замка
и лутањето на Окултниот рајх, дури и моќта не белиот маг останала немоќна, соочени со наопачките и морбидни моќи на Хитлер, на кого му било доволно да го
скрени погледот со своите стакласти, сиви очи на Химлер, па овој потполно да падне под негова власт.
Ама, времето го оправдувало Керстеновиот вид на магија, како што, воостанатото, и довело до тоа цела зграда на Окрутниот рајх да се сруши околу својот
творец заблагодарувајќи на неговата црна магија“.
Магијата не била дозволена во еднобожеството во: Стариот и Новиот завет.
ЖРТВУВАЊЕ НА САТАНОТ
„Април 1945. година. Не баш сјајно време за нацистите во Германија. Војната како војна била готова. Александеровите армии пополека напредувале низ Италија. Патон бил во Баварска, а Виена паднал во рацете на Русите, кои, исто така, му
се заканувале на Дрезден и на самиот Берлин. Французите биле на Дунав, а Британците во Бремен и Хамбург. Само ускиот коридор (кој сè повеќе се стеснува) останал во рацете на нацистите. Како некој гигантски песник, го стеснувале Русите од
исток и Американците и Британците од запад. Монолитното здание на илјадогодишниот Рајх, тој современ споменик на новите господари на ‘Туле’ и мајсторите на
‘Врил’, го разориле војниците кои не верувале дека се надлуѓе, ама кои понекогаш
се бореле како тие.
Отпор, ипак, уште било. Неговиот центар бил сместен во претрпаниот бункер со усумнаесет соби, испод петнаесет метри дебела плоча во бавчата на канцеларијата на Рајхот. Тоа бил Хитлеровиот личен бункер, воглавно некористен во текот
на војната, сега претворен во негов главен штаб и последно седиште на нацистичкиот двор. Импровизирана радио-антена, обесена за балон изнад бункерот- последно средсво на комуникација на Хитлер со надоврешниот свет.
Ама, како што веќе видовме, бил долг период во тоа последно раздобје на
војната кога Хитлер надворешниот свет, всушност, воопшто не го занимало. Уште
секогаш верувал во ова што Хаусхофер и Екарт го учеле пред толку години, то ест
дека реалноста може да се измени под притисок на снажна волја водена со одговорувачката визуализација. Хитлер знаел дека уште има волја и дека уште може да се
распали чуството до точка неопходна за нешто за такво нешто- ама, визуализацијата немало: за неа била потребна концетрација, која постанала готово неможна во
соочување со сталните вести кои потврдувале дека реалноста упорно одбива да се
подвргне на неговата волја и на древната магија. Упркос неговите напори, не можел да остане потполно изолиран од веста. Непосветните советници, сметајќи дека
Германија својата битка мора да ја добие со оружје а не со магија, инсистирале на
тоа да го обавестуваат за сè.
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Во еден тренуток, Хитлер постанал очаен. Кога тоа се случило, тој го направил она што го прибегнувал секој црн маг во таква ситуација- покушал да склучи
споразум.
Споразумот е мошна стар облик на магија: само по себе, облик е потполн на
црната магија. За разлика од сè што Хитлер досега покушал, не е засновано на
психичко- духовниот план, на кој, всуштина, човечкиот ум го менува текот на настанот.Пред би се рекло дека тоа е систем на трампа. Настоејќи рационално- ако тој
збор воопшто може да се примени на така сулуден чин- да го согледаме процесот,
ќе видиме дека во неговата основа лежи верување дека демоните од Пеколот обитуваат во димензијата блиска на нашата, дека тие ‘пеколни демони’ се занимаваат
за човечки работи и дека, за одредена цена, тие моќни ентитети се спремни да му
помогнат на црниот маг кој ги повика. Самиот сојуз е едноставен споразум, понекогаш пишан, понекогаш не, измеѓу очајното, или похлепното получовечко битие и
демонот. Договорот, како и секој друг. На магот му е потребна услуга. Демонот може да ја пружи. Магот пристанува на цената.
Историчарот на магијата Артур Едвард Вајт (Arthur Edward White), коментирајќи ги забелешките од доба во кој тој вид договор бил, изгледа, прилично одомаќен, кажува: ‘Сојузот е концесија на сиромаштво на маговите ресурси. Во црната
магија, како и во некои други процеси, оној кој ја употреби мора да биде спремен
на жртва, а магот кој не е доволно обучен на крајот мора да плати поголема цена за
помала услуга.’
И тука, ето, се најдува клучот на секој таков сојуз: жртва. Магот секогаш
мора да биди спремен да учини жртва, оти тоа е цената која, традиционално, ја бараат припадниците на пеколните легиони. И што, природно, на маговите захтевите
се поголеми, тоа е и жртвата која како накнада на захтевот е поголема. Бидејќи дека имаме работа директно со ‘силите на Хаосот’, жртвата мора да содржи разорување, уништување и, ако тоа е можно, човечки живот.
‘Губитоците никогаш не се преголеми !’, му рекол при една прилика Хитлер
на маршалот Валтер фон Рајхенау (Walter von Reichenau). ‘Тие се семе на идната
големина.’ Така можел да говори само маг убеден дека жртвата на Сатанот набрзо
ќе му донесе резултати и ќе воспостави равнотежа. ‘Последните денови на животот,’ не обавестува Тревор-Роупер, ‘во деновите на Werwolf на радио и самоублачка
странка, Хитлер личел на некое човекождерачки бог, кој се радува на уништувањето на сопствените храмови. Неговите безмалку последни наредувања се однесувале
на егезкуција: заробениците морале да бидат побиени, неговиот стар хирург исто
така, како и неговиот зет- сите издајници, без понатамошно упуштање во тоа што
сè подразбира издајство, морале да бидат побиени. Како некој древен херој, Хитлер
сакал во гроб да биде испратен со човечки жртви…’ А старата книга за црната магија не учи дека нема жртви кои им се послатки на Сатанот од блискиот пријател
или роднина- како што се долгогодишен личен лекар, зет…
Хитлер го повикал Алберт Шпер, министер на војното производство, човек
на кого Хитлер веќе долго го немал она хипнотичко влијание. ‘Ако војната мора да
биде изгубена,’ му рекол, ‘со пораз ќе умри и нацијата... нема никаква смисла воопшто да се размотрува основата макар и за најпримитивната егзистенција. Напротив,
подобро да се разори и неа, и, уште подобро, мораме тоа да го направиме сами...’
Со тоа Хитлер издал налог да се води тактика на спалување на земјата. Од Герман-
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ците се захтевало да ги сравнат со земјата своите фабрики и градови, да ги срушат
мостовите, разорат пругите и цели композиции возови- да уништуваат и уништуваат сè додека имаат што. Шпер бил задолжен за спроведување на таквите наредби.
Наравно, ги саботирал. Наравно- затоа што не бил маг. Како и многу историчари,
претпоставувал дека напросто се работи за симболичен, испразен гест, на свесно
однесување во склад со сценскиот образец на некаков вагнеријански сумрак на боговите. Ама, не се работело за тоа. Хитлер одлучил за сојуз. Сфатил дека од Сатаната бара многу- така големо чудо кое физички околности би ги окренало наглавице и неговите послушници би ги вратило на нивните стари места. Знаел дека цената за такво чудо ќе биде изузетно висока, па се фрлил на крволочна работа да ја
плати. И тоа однапред.
Ќе поновам, на ова место, она што и самиот пред го споменав во оваа книга.
Не е потребно ние сами да веруваме во постоење на Сатана да би поверувале дека
Хитлер есте. Сојузот со Луцифер, крвави жртви и магијата можат за нас да бидат
тек бизарна лудост, непотребна, исправна будалштина. Ама, мораме да прифатиме
дека секогаш биле оние кои во нив верувале. Нашата теза, изложена во оваа книга,
значи, не се заснова на ништо друго до на чинителот дека таквото верување постои.
Дали, Хитлер верувал во Сатаната и сојузот ? Она што сигурно знаеме есте
дека верувал во жртви: ‘Губитоците никогаш не се превисоки’. Нема начин во останатото да бидеме апсолутно сигурни, оти за тоа било неопходно да ги читаме диктаровите мисли. Но, истовремнено, во прликата сме да ја проучуваме неговата кариера. Тоа е кариера на маг. Можеме да ги проучуваме и неговите постапки. Тоа се
постапци на сатанисти. Накратко, Хитлер живеел, мислел и делувал онака како што
живеел, мислел и делувал некој сатанист. Разликата измеѓу Фирерот и многуте други сулудни членови на окултниот круг не била во личноста, туку во положбата. Хитлер е сјајен пример на она што се случува кога на власт се најде личност која верува во мрачната окултна доктрина.
Масовните жртви биле некорисни. Можда Сатаната не ни слушал. Или, можда, бидејќи е платен однапред, Таткото на лагата одлучил да постапи во склад со
своето име.
Дошал 20. април- Хитлеров роденден. Планирал да го напушти Берлин тој
ден и да се пресели во Оберсалцберг, своја планинска резиденција, како оттаму би
го управувал остатокот на војната. Ама, Луцифер не се држел на својот дел на погодбата. Општата ситуација изгледала лошо како и до тогаш. Хитлер оклевал. Време за оклевање не било баш поволно, истакнувале неговите генерали. Рускиот обрач околу градот се затворал. Било само прашање на време, можда дури прашање на
часови, кога постоечкиот пат кон југ ќе биде пресечен. Тие ноќи, нацистичките главешини масовно го напуштале Берлин. Ама, Хитлер останал мирен. Тој слушал други гласови.
Следниот ден покушал уште еднаш, последен пат. Наредил да се премине во
противнапад на Русите, кои сега себе си го крчеле патот низ јужните предградија
на Берлин. Со нападот требало да заповеда генералот на СС Феликс Штајнер (Felix
Steiner). Сите расположиви трупи биле должни да му помогнат. Ама, мада Штајнер
навистина постоел (иако никој во бункерот точно не знаел каде е тој, всушност, се
најдува), контранападот, всушност, бил чист магијски обред. Тоа значи дека покретите на трупите се одвивале само во умот на магот, во овој случај на Хитлер. Вни-
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мателно манипулирајќи со своите визуализации, мора да се надевал, упркос отсуството на секоја надеж, дека старата магија поново ќе делува како некогаш кога, во
склад со неговите визии, германската војска ја газела Европа. Заборавил, меѓутоа,
она што секој новопримен чаробник ученик научи уште на почетокот на обуката:
да, пред него што тајната окултна сила се покрени како понатаму би ги дала саканите резултати, мора да обезбеди физички канал за неговото делување. Неговата
магија делувала додека една постоечка германска војска стоела на располагање како физички канал за тоа делување. Таа војска повеќе навистина не постоела, така да
старата, добра магија сега постанала тек испразното маштарење.
Околу три часот поподне 22. април, примил вест за рускиот пробој. Тоа, најпосле, го уништи лудачкиот оптимизам кој до тогаш го одржувал- мада, како што
наскоро ќе видиме, не ја уништил и верата во мрачното боженство но кое така долго му служел. Го обзел еден од оние, за него така карактеристични, напади на бес,
и најпосле донел пресудна одлука: тој не ќе оди на југ, ни тогаш ни подоцна. Ќе
остане каде е, ‘да го брани Берлин’.
Берлин, наравно, бил необранлив. Секој во бункерот тоа го знаел; претпоставуваме дека тоа го знаел и самиот Хитлер. Зошто тогаш одлучил да остане ?
Знаел дека таа одлука значи негова смрт во рок не подол од две седмици. Дали, како што многу историчари сматрале, бил фатен во клопка на премногу драматизираната илузија за самиот себе како за некој нацистички слеп Самсон кој го руши храмот убивајќи се и себе ?
Жена-пилот Хана Реич (Hanna Reitsch) се вратила во бункерот бидејќи го
превезла генерал-витезот фон Грајм (Greim) преку опасните пустоши во кои сега се
претворил во најголем дел на Берлин. Грајм, кој е ранет од парче руска граната при
прилика на тој лет, е наименуван е за главнокомандувач на Луфтфафе. Нејзиниот
стар заповедник, Геринг, направил грешка покушувајќи да ја преземе власта под
изговор дека Фирерот сега е немоќен да ја обавува. Ама, очигледно заборавил еден
важен чинител: Хитлеровиот авторитет и неговата власт не почивале на земјини
основи, туку на подлога сочинета од магија, на она место на допир на непознати
димензии кои, бар како Нострадамус верувал, постоело некаде на Север. Наименувањето на нов заповедник бил знак. Хитлер знаел што се спрема. Ја повел на страна
Хана Реич и ñ рекол: ‘Хана, Вие припаѓате на оние кои ќе умрат со мене’. Потоа
неа и дал капсула со отров.
Како и неговиот сопосветеник Хаусхофер, Хитлер одлучил дека един начин
на кој тој може да го оконча животот е- самоубиство. Како што објаснил, не сакал
неговото тело да падне во рацете на Русите, себе не можел да си дозволи ни да погини борејќи се. Оваа напомена може да биде мошне важна. Лешевите на Мусолини и неговата љубавница се обесени јавно на тргот, наглавице. Помислил дека и него би можело нешто слично случи го ужасувало егостичниот Фирер. А ипак, тој и
понатаму чекал, премда Сојузниците биле сè поблиску. Би било, на пример, сосем
разбирливо дека се убил 22, април, кога стигнала веста за неуспехот на Штајнеровиот противнапад. Или тоа можело да го направи било кој ден после тоа, бидејќи во
така очајна ситуација еден добар како и друг- освен воколку неповолни настани не
почнат да се одвиваат со таква брзина да секое понатамошно одложување не е препорачливо. Во ноќта 26. април, првите руски гранати паднале на самата Рајхсканцеларија.
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А Хитлер уште оклевал.
Што чекал ? Ако веќе се плашел дека неговите непријатели, сега така близу,
ќе се доближат до неговиот леш, зошто чекал и го одложувал самоубиството ?
Денот 28. април се оженил со Ева Браун, и несвесно исполнувајќи го четири
стотни старото Нострадамусово пророштво. Пред крајот, го припремал и политичкиот тестамент- иако една таква работа дури и ум како што бил неговиот морал да
изгледа прилично јалов“.
Ништо немало Нострадамусово- сè тоа било наследство, што овде се говори.
„Читајќи за тоа последните денови, тешко може да се одупри на впечатокот
дека Хитлер чекал некој одреден час. Дословно едино рационално наредување кое
го издал во тој период било складирањето на стотини осумдесет литри бензин во
близината на излезот за случај на опасност. Тој бензин бил наменет на уништување
телата по самобуство. Ама, очекувањето не можело да потрае засекогаш. Ако нам,
на обичните смртници, ни изгледа добар како и секој друг, тоа не било случај со
Хитлер. Тој одлучил за својот час и бил решен до го чека, макар и да падне во рацете на Русите. Дури неговата смрт морала да настапи во тренутокот кој тој го одреди- ни порано ни подоцна.
А тој час, кога веќе дошол, не бил драматичен. Го завршил ручекот со Ева
Браун, се ракувал со сите кои уште останале во бункерот. Тогаш тој и неговата жена, која тоа постанала тек неколку дена порано, се повлекле во својата одаја. Неколку тренутци подоцна, Ева Браун умрела од отров. Хитлер себе си пукал в уста.
Датумот бил 30. април. Мрачниот посветник останал верен на своето мрачно ‘веруј’ до самиот крај, па дури и на неговата смрт морал да биде жртва на силите на Темнината- 30. април, наиме, од давнина бил празник Белтане, ден после кој
следи Валпургијската ноќ. Тоа е еден од најважните, ако не и најважен, датум во
сатаничкиот календар“. („Веруј“=„Веруј“- да се верува, Р.И.)
Авторот насловите ги навел со од I (Мистерија елзер) до XIX (Жртвување на
сатани). Следат додаток I- Нови поглед на стари учења и II- Хитлеров магнетизам.
НОВ ПОГЛЕД НА СТАРИ УЧЕЊА
„Како теозофите меѓу моите читатели до сега веројатно веќе сфатиле (можда и на свој ужас), антропогенезата изложена во XI поглавие на ова книга се заснива, воглавно, на трудовите на Хелена Петровна Блавацки. Не ми е намера за тоа
да се извинувам.Своевремено- нарочито меѓу окултистите- било модерно да се тврди дека она за што го научила на Тибет од тамошните лами госпоѓицата Блавацки
само го измислила. Ама, и тој стар, жесток сукоб набрзо замрел. Од нејзината смрт
наваму ни успеало за учењето на тибетанските мудреци да сознаеме тек нешто малку повеќе од она што било познато во викторијанско доба. Ама и тоа што сме научиле е доволно нас да не увери дека ова почитување на вредната окултискиња навистина била посветеник на извесни езотеријски учења на ламаизмот. Верувам дека
нејзините белешки и трудови се најпоуздан извор за тоа учење за кое знаеме“.
Дека Келтите биле Бриги а Европјаните Македонци се потврдува со симболиката- таа во Европа била/е бригиско- македонска: јарец, змија, орел, петел, лав…
Во прилог се наведува и дека митологијата била иста- само со разни имиња.
Следи Европјаните да говорат за Тројанско потекло- македонски колонисти.

101
„Меѓутоа, од самото потекло на тие учења многу нас повеќе не фасцинира
чинителот дека скорашното истражување не упатува на тоа дека тие бар не се делимично пука митологија.
Ипак, во оваа книга не се бавев со прашања дали окултните учења се вистински или лажни, туку само со тврдење дека водечките нацисти верувале во нив. Во
еден додаток како што е овој, меѓутоа, се усудувам себе да си дам на волја и да изложам извесни непроверени шпеклуации. Ако најдат некои од моите читатели дека
тоа се шпекуации не само неправоверни туку на ним потпоно страни, однапред им
се извинувам воколку сум го повредил нивното чуство. Едино можам да се правдам
со тоа што никогаш не сум верувал дека последниот збор изречен- било да е збор за
науката или за филозофијата- на безвремено прашање кое гласи: Откаде доаѓаме,
каде сме и каде одиме ?
Да се позабавиме прво со правовремнените сфаќања.
Научниците денес прифаќаат понешто изменета Дарвинова теорија за природната селекција. Во своето прочуено дело за потеклото на видот, Дарвин тврдел
дека живите суштества развиле одредени карактеристики како одговор на условите
кои владееле во нивното опкружување. Тие карактерстики- а во нив се вбројуваат
сите, од интелигенција до саблјасти заби- им помагаат, значи, да преживее. Постепено, додека поминувале еоните, оние живи суштества кои ги развиле тие карактеристики навистина и преживеале, додека оние кои тоа не успеале постепено изумреле. Проблем на оваа теорија е во тоа што таа, како истакнуваат научниците, не
објаснуваат како живите суштества на успеваат да ги преживеат оние милиони години во текот на кои тие карактеристики се развиле, ама уште не биле развиени толку да би биле употребливи“.
Да не се изуми дека Дарвин=дрвин бил Келт. Само Друит, у=в, дрвит- дрво.
Стеблото, дрвото, има свој пан- каков бил Панот е ембрионалниот развиток.
„Така сега, вместо оригиналната Дарвинова еволуција, научниците ја освоиле тероријата на мутација. Према таа теорија, мутацијата- а тоа, всушност, значи
насумична биолошка промена- од време до време исфрлува на површината изнад
другите претставници на истиот вид еден кој развил особина која другите претставници на тој вид ја немаат, а која му дава предност во борба за опстанок. Заблагодарувајќи на таа нова особина, тој навистина и преживува,а таа особина, према законите на наследување, се пренесува и на своето потомство. Така тоа потомство,
исто така, подобро е опскрбено во борба за преживување. Настанува тенденција на
ширење на таа нова особина од генерација во генерација, сè додека не ја стекнат
сите претставници на тој вид“.
Во ембрионалниот развиток не се заприметуваат никакви мутации…
„Додека од позадина на оваа теорија за мутација одекува како рефрен, историјата на човештвото, према денешните научници, би изгледала вака:
Пред дванаесет милиони години биле многу племиња мајмуни во Африка.
Недокучивите закони на мутација одредиле еден од нив со еволутивен пат да се претвори во- Човек.Било тоа сјајно време за живот- некој вид еденски врт за примати.
Климата била блага, ама дождовите биле обилни. Затоа вегетацијата секаде буела“.
Досега никој не добил потомство меѓу човек со било кој вид мајмун. Дури,
ако од црн мајмун би постанал Црнец, на мајмунот треба да му испаднат влакната
од телото. Следи на Црнецот веќе испаднатите влакна на мајмунот поново да му из-
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раснат. Па така Белецот ќе биде обрастен по телото, одлика на белата од на темните раси со заедничко потекло од пред да имало континенти: Темните биле темни, со
погусто- подебела коса, со ретка до без брада, необрастено тело, ниски по раст, со
подебели коски по телото во однос на Белците, кожата не им создава витамин D...
„Мајмуните чии потомци ќе постанат луѓе бил омален вегетријанец, жител
на дрвото.Немал проблеми да преживее хранејќи се со овошје,кое околу него растело во изобилие.Животот бил лесен.Имал еден или два природни непријатели- леопард, на пример- ама тие претерано не ги грижело. Бил побрз од нив, а во џунглата
биле многу начини да се утекни. Не бил особено агресивен. Тоа не морал да биде“.
Сè она што се качило на дрво, ништо не заборавило долу- за долу и да слезе.
„Ама, сè што е убаво има свој крај, и миоцен, како и денес се нарекува тој
период, не е изузеток. Уследил плиоцен- дванаесет милиони години на заглупувачката суша. Во денешна Африка, и дванаесет години сушта е во состојба големата
површина копно да го претвори во прашлива равница. Што ли е тек дванаесет милиони години направиле ? Можеме само да замислиме како џунглите се сушат и
спарушените изумираат, додека појасот на првобитните шуми сè повеќе се смалуваат.
Било како било, за мајмуните убавите времиња биле минато. Овошје било сè
помалку. Зелениот покривач сè повеќе се тенчел. Истовремено се зголемувала конкуренцијата. А валја да се сетите дека нашиот предок бил само мал мајмун. Немал
баш ништо особено што би му помогнало во такви услови да преживее“.
Мајмуните во сè се разликуваат од човекот- дури мајмунот бил мал. А за тој
да порасне, морало да се зголеми нивото на хормонот за пораст, а за тој соодветно
да дејствува морало да има доволно хормон на штитната жлезда. Меѓутоа. Белците
постанале високи, но не Црнците со нивните темни собраќа- Индијци и Монголи.
„Градејќи ја сликата на нашата еволуција, научниците се сложуваат со логиката, маштата и фосилните остатци. Фосилите од миоценот наведуваат на заклучок
дека во тој период Човекот уште не бил развиен: наидуваме, наиме, само на остатоци на мали мајмуни. Фосилите од плеистиценот- знатно поподнослив период кој
уследил после дванаесет милиони години долга суша- докажува, меѓутоа, дека во
тој период човекот не само да се развил, туку достигнал прилично високо еволуционо ниво- на пример, носел оружје.
Ама, од раздобјето ‘кариката која недостасува’- да го употребам застарениот
израз- значи, на текот на врелиот, сув плиоцен, период од дванаесет милиони години во кој морале да се одиграт клучни поединечни етапи на нашата еволуција, не
преостанал ниеден фосилен остаток на нашиот вид. Во историјата на човештвото
плиоценот претставува огромна празнина.Очигледно некаде сме биле отидени. Ама
никој засигурно не може да каже- каде.
Логиката и познавањето на природната селекција се во состојба, ипак, да се
потрудат околу досликувањето на непостојечките детали. Така, на пример, знаеме
дека сè пооскудните џунгли морале нашиот предок да го постават пред ужесен избор: или ќе остане тука каде есте и наскоро ќе изумри, или ќе мора да слезе од дрвото. Како вид, го избрал ова друго. Воостанатото, другиот начин за преживување
не ни имал“.
Ова го оспорува ембрионалниот развиток на пилето во јајце: ... нозе и крила.
Да не се изуми дека крвта го има истиот јонски состав на праморињата итн.
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„Во добри времиња, еволуцијата се движи со брзина на полжав. Околината
не нагонува на промени.Не постој ништо што би го забрзало природното одбирање.
Во тешки времиња, меѓутоа, еволуцијата просто подивува. Фантастични промени
се случуваат затоа што ги изискува опкружувањето. Затоа не изненадува чинителот
дека нашиот мал, мајмунски предок напредувал за дванаесет милони години на сушниот плиоцен многуструко повеќе отколку во двострукиот подолг угоден периот
кој му претходел“.
Во сушни периоди и на суви предели сите животни станува-ле уште помали.
„Во саваните нема ни обилје плодови, ни мноштво добри заклони. И така,
наеднаш, природната селекција превагнала во корист на оние, заблагодарувајќи на
мутацијата, својата исхрана можела да се потполни со месо и кои имале доволно
снага и способност да појдат да го побарат. Бидејќи повеќе немало ни каде да се
побегне, преживеале оние кои се промениле толку да биле во состојба да станат и
да се борат. Многу биле, природно, поедини, ама преживеело доволно да обезбедат
агресивност да постане особина на видот.
На природната селекција одговорала и издржливоста, оти уште било и премногу ситуации во кои било препорачливода се побрусат петиците и да се бега отколку да се остане да се борат. На тоа допринела и интелигенцијата, оти не било важно само да се побегне, туку и каде- да се одлучи, воостанатото, и кога да се бори а
кога да се побегне.
Човекот, или подобро да се рече мајмуноликиот човек, постанал ловец. Научил како да се усправи на задните нозе како од поголеми далечини да го осмотри
својот плен. Научил и дека тој плен да го гони на две нозе, а не со четири. Наскоро
ја сфатил и употребата на ‘изедначувач’: толјага која го зазела местото на природните оружја и наскоро еволуирала во секира и нож, а, на крајот, и во копје. Се случило тоа изненадувачко брзо: едно од најстарите фосилни черепи со кои располагаме пропаѓало на човек убиен со удар на оштер предмет по глава“.
За да се потврди дека човекот немал никаква врска со ниеден вид мајмун се
крвните крупи. Кај мајмуните крвните групи биле од самиот почеток, а кај човекот
првобитна крвна група била само 0, која била крвна група на ловци и рибари, па
следи крвна група А како вегетеријанска. Крвната група В била монголска. Следи
таа останала како крвната група 0- со разлика нема доволно хлороводородна киселина во желудникот за активирање на пепсинот.Значи, имало дури и расна разлика.
Бидејќи човекот нема ист број на хромозомни со мајмуните, како и дека тие
не се сооедветни за меѓусебно „парење“, човекот немал врска со ниеден мајмун.
Од изложеното се потврдува, дека нема совпаѓање со наводите на авторот.
„Во време кога нашиот мал мајмунолик предок се вратил од место, ма каде
тоа било, на кое се скривал за време на жешкиот плиоцен, тоа бил вистински Човек. Одел усправно. Го изгубил најголемиот дел на своето крзно, премногу оптеречувачко за лов по таква жештина. Носел оружје. Ловел.
Од почетокот на плеистоценот немало вистински радикални промени- ништо, всушност, од она што за нашиот мал мајмунолик предок го претворило во homo sapiens. Од тогаш наваму, се искачувавме полека и полагано, додека не стигнавме до ерата на хидрогенска бомба, летови во свемирот и комјутер. Баш убаво, задоволувачка слика, нема што. Неволјата е само во тоа што таа не може да биде вистина.
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Денешната наука многу му должи на велшката феминисткиња Елеин Морган затоа што укажала на пропуст, во тој приказ толку значаен, да бил во состојба да
го уништи цел. Колку науката брзо ќе сфати што неа ñ должи, останува да се види.
Госпоѓицата Морган, во својата книга Потекло на жената, изнесува мошне
занимлив чинител кој промакнал во правовремениот сценариј, а тоа се- женски вид.
Кога таа еднаш се појави, сликата битно се менува. Нашата мала мајмунка, исто така, слегува од дрвото со останатите, на почетокот на плиоценот, и дотогаш е сè во
ред. Ама, било да била агресивна или не, за борба не била опремена. (Зоолозите
тврдат дека бабуните имаат оштри, кучешки заби, па, по своја прилика, имал и нашиот мал, мајмунолик предок, што и помогнало да преживее. Неволјата е во тоа
што такви заби имаат само- мажјаците). Што за бегањето се однесува, ни за таа
активност не била баш најдобро оспособување. По природа на стварите, извесно
време брзината и подвижливоста би ја смалуване бременитоста, а подоцна- под
услов, наравно да преживеала- би го успорувало бројното потомство. Накратко,
едино за што навистина била оспособена било- да биде изедена. Или, ако некој леопард со чудо ја заобиколил, била во состојба едино да умре од глад“.
Во емрионалниот развиток на човекот уште на почетокот се јавува полот...
Да се биде сличен и ист, не е едно исто. Човекот е сличен на многу нешто со
разни цицачи.Бидејќи човек=човек, тој никогаш немал никаква врско со мајмуните.
„Сме склони ...за овој предок да создадеме идилична слика на мажјак кој се
враќа од лов и ñ донесува на својата женка месо и насобрани плодови. Всушност,
ништо слично не се случувало. Тој така нешто едноставно не госматрал нужно. Ништо во неговиот ленствовен живот во миоценот не го упатувало на тоа. Така мала,
нејака мамица морала да се грижи за себе најдобро како умеела. Во узнапредовалниот стадиум на бременитост и подоцна, додека се грижела за младунчето, природоно, можела да лови. Затоа најверијатно морала да прибенува на вегетријанска
исхрана- и тоа во доба кога вегетацијата била сè помала и помала.
Јасно е дека, во таквите околности, била принудена да ги напушти своите
млади или да остане стерилна воколу сакала да преживее. А таквата реакција не води- во слепа улица секоја раса. Ако до тоа, ипак, не дошло, не е далеку од паметот
заклучокот дека напросто била збришена, и тоа за така кратко време да никаква
еволуциона мутација не можела да ја спаси. Така и таа можност не доведува до расниот ќорсокак.
Бидејќи знаеме дека нашата раса, ипак, не изумрела, ни постанува јасно дека
нешто навистина не е во ред со правиверната слика на историјата на човештвото
кое нас не учи дека сме потомци на афричките мајмуни кои еволуирале во жешкиот
и сув плиоцен.
Бидејќи го фрлила тој клип во тркалата захуктала правоверната машина, госпопѓицата Морган изнела сопствена теорија за тоа како од мајмунот сме постанае.
Но, ова не е место на кое за тоа не би можело да дискутира. Сакав само да покажам
како правоверната теорија повеќе ‘не држи вода’ и ги размотрувам доказите на една совршена неправоверна теорија порано изложена во оваа книга.
За окултните теоретичари би било бесмислено да копаат во намера да најдат
докази на нашата рана еволуција. Облиците сочинети од енергија не оставаат коски
кои би се скамениле и не захтеваат артефакти кои во милениумите кои доаѓат би
им обезбедиле опстанок. Затоа сите докази потекнуваат од подоцнежните геолошки
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периоди, кога, бар према учењето на Тибетанците, дошло до извесно зачврстување
Валја стално да се има на ум што да бараме:
1) индикација дека цели континенти можат да потонат во море, додека други
можат да се издгнат од нив;
2) индикација дека дивовите некогаш постоеле;
3) индикација дека некој вид на вкрстување на луѓе и животни била еднаш
можна и дека произвела дегенерирани полулуѓе;
4) индикација дека изгубените цивилизации Лемурија и Атлантида се нешто
повеќе од мит.
Такви индикации, кога би ги и нашле, не би ги потврдиле оклутните теориисамо нас би не спречило лесно да ги одфрлиме. А постои ли таква индикација ? Да
појдеме по ред.
1) Ниеден научник не порекува дека во давното минато доаѓало до жестоки
геолошки пореметувања и промени на површина на нашата планета. Најголем број
од нив, меѓутоа, ќе ја одбијат можноста на постоење на човечки или животински
видови кои можеле да бидат сведоци на тие настани. Во меѓувреме, на површината
на Земјата се одиграле нешто помалку шпекулатини промени и во добата кога живот на неа постоел. Фосилните остатоци на морските животни најдени на планиските врвови (на пример, на Средниот Исток) тоа, без икакви сумњи, го потврдуваат. Дали цели континенти можеле да се подигнат од дното на морето додека други
тонеле ? Правоверните научници сумјаат во тоа, ама ниеден уште не се осудил потполно да ја порекне таквата можност. И историјата бележи дека цели острва нестанувале во море поради вулканските ерупции.
Е важно да се напомени дека таа логика не смееме да е следиме премногу
далеку. Можноста да некои континенти потонале не значи дека потонале. А дури и
ако го прифатиме како вистина тврдењето на некои поморски геолози дека некои
сегашни делови на морското тло во Атлантик некогаш се најдувало изнад површина на морето, тоа не значи дека на нив автоматски имало и живот. Атлантида и да
не ја споменуваме. Во најмала рака, тајното учење не може потполно да се порече
на таа точка.
2) На ова подрачје веќе не можеме да бидеме толку сигурни, мада за тоа има
мошне малку разлози. Дури и денес постојат афрички племиња чии припадници во
просек се знатно повисоки од она што се сматра нормално. На друга, американска
страна на Океанот, разликата во висина измеѓу просечниот Нјујорчанец и патулјак
жител на амазонската џунгла укажува на тоа дека во екстремни варијации на просечна висина на човек не би требало да гледаме ништо чудно. (Монгол патуљак, Р.И.)
Постојат неколку древни легенди за преисториската раса дивови- сметајќи ја
таа и нејасна напомена во Стариот завет, каде, во Книга Постанување, ни е речено:
‘Во тие древни времиња на Земјата живееле дивови’, и во Броевите, каде пиши дека дивовските ‘синови Анакови’ оние кои доаѓале да ги гледаат изгледале мали ‘како скакулци’. Ама, деновите кога полемиката можела да се одлучи со познавање на
светите списи се давни, по мое мислење, зад нас. Истовремено, меѓутоа, постои
школа на мислење која сматра дека легендите не се, или не мораат да бидат, баш
потполно измислување, туку дека можда се проширени или искривени прикжувања
на она што некогаш навистина постоело, нарочито ако се легенди, како во овој случај се јавува независно во неколку, со времето и просторот оддачелени, култури.

106
Ипак, не е неопходно да се остави теоријата за праисториската раса на дивови дека почива само на стаклени нозе на легенди. Остатоците на орудие на кремени
најдени при прилика ископување во Сибирија биле тешки повеќе од четири, а оние
најдени во Мароко повеќе од пет килограми. Во својата мошне инспиративна книга
Боговите дошле од свемирот, швајцарскиот автор Ерих фон Деникен тврди дека
створенијата способни да ракуваат така гломазен алат морале да бидат високи бар
четири метри. А да биле поситен стас, зошто воопште би се гњавеле правејќи неупотреблив алат ? Најдени се и фосилни остатоци на дивови. Чинителот дека местата на кои се најдени расфрлени по целиот свет (Кина, Јава, Африка) можда упатува на тоа дека се работело за накази, ама исто така и дека расата на дивови некогаш живеела на целата Земјина топка.
Најпосле, постојат недоумици и околу димензиите на градежите во некои
места кои луѓето ги населувале во древното минато. Друго е откриено 1968. година,
на висоравнината Ел Ендрилјадо во Чиле. Масивни камени престоли најдени таму
упатуваат на тоа дека битијата кои на ним седеле морале да бидаст високи бар
петанесет метри !
Такви заклучоци, без сумливост, во најмала рака се чудни. Можда ‘престолите’ воопшто не биле престоли, туку монументални скулптури наменети за нешто
сосем друго, можда тек за украс. Ама, дури и да е така, уште мораме да одговориме
на прашањето: како толку громади камења можеле да бидат обработени ? Луѓето со
наша конституција не би биле во состојба да уз тогашната, се претпоставува, примитивна техника да направат било што слично. Пред нас во тој случај се најдуваат
два можни одговори: или сме откриле дека во тоа доба постоеле високоразвиени
граѓевински техники, или- повисоки луѓе. Современата наука не е спрема, по своја
прилика, да прифати ни еден од тие два можна одговори, ама чинителот е бар веден
од нив точен.
3) Биологијата не учи дека само единка една, или две мошне блиски раси,
можат да се вкрстуваат. Коњ и зебра можат да произведат потомство, ама не и жирава и воден коњ, дури и кога би сакале.
Упркос обилната сличност, не постој вид на мајмун доволно близок на човечкиот вид да би вкрстувањето со човечкото битие би било успешно. Ама тоа не
значи дека тоа никогаш порано не се случило. Со текот на еволуцијата, видовите се
оддалечувале еден од друг. Дури и ако се држиме на крајната правоверна слика на
еволуцијата, не само да е можно, туку неминовно дека на некој степен на нашата
еволуција се нашле доволно близу на некој од животински вид да би можеле да се
вкрсти со него“.
Човекот си бил посебен вид и тоа од самиот почеток. Бидејќи животот бил
со иста основа, постои сличност на видовите- од најмала до најголема.
Во прилог е и тоа што, во мошне раниот стадиум на развојот на човекот,
ембрионот има шкргни отвори слични на оние на морското куче. Човечкиот ембрион застрашувачки наликува на ембрионите на другите цицачи. Затоа секое суштество го повторува развојниот пат.
„Во десетто поглавие (III Тула, Р.И.) на оваа книга ги споменав црвеновлакнастите луѓе на потемната пута, авени, па дури и луѓе со плава боја на кожата. Не
сум бил во состојба да најдам трага на било каква информација за луѓето со плав
лик денес, ама за црвеновлакнестите многу пишат и знаат. Карактеристичен е опи-
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сот на Русот Н. А. Бајков. Опишаното суштество Бајков го видел 1914, во Манџурија. Кинезите ги заробиле и неколку ги припитомиле. Лицето на суштеството било
црвенкасто- смеѓо, а телото влакнесто. Животинските карактеристики биле изразени. Додека тек понекогаш стоело на две нозе, суштеството обично одело на сите
четири, нарочито кога би ловело. Не користело говор, туку артикулирани животински звукови- режење, гроткање и мумлање. Овој опис како да е препишан од старите тибетански книги на Одета Чернина, во чија книга Јети прв пат наидов на овој
опис, а наведува уште многу слични примери. Припадниците на некое племе во
Казахстан ја известиле власта дека фатиле некое чудно створение, кое немало брада, кое било влакнесто по цело тело и имало шилести уши. Суштеството било прекриено со црвенкасто зимско крзно. Годината 1934, рускиот геолог Задорин наидел
на слично суштество, чврсто втонето во сон. Према неговиот извештај, крзното на
тоа суштество било црвенкасто-смеѓо, ама, во секој случај, поцрвено отколку крзното на мечката.
Современата наука тешко се одлучува да го признае извештајот за постоењето на такви суштества како веродостојни. Окултистите, меѓутоа, само ќе се зачудат како е тоа можно потомството настанато со вкрстување на третта човечка раса
со животните не е потполно искоренето.
4) Госпоѓата Блавацки го наведува Тиахуанако како пример на атлансколемурската архитектура. Всушност, постојат неколку чудни ствари во рушевините на
овој древен јужноамерикански град, кој се најдува на висоравнината во боливијските Анди на преку четири илјади метри надморска висина. Ипак, некои посматрачи
се колнат дека градот, таков како што есте, повеќе им наликува на лука, бар судејќи
по некои делови рушевини. Ама, и ако ја отфрлиме таквата шпекулација како сосем
неоснована, не можеме да поречеме дека таа тешка работа во подолг период на таква надморска висина е неможна, дури и за луѓе кои навикнале на така разредена
атмосфера. (Боливија од болив- болен; Перу од Перун; Маи од Маиа=Маја, Р.И.)
Еден од неколку градови подигнати на слична надморска висина е и Фагри,
во брдата на Тибет. ‘Градот’ се состои од гомила скрплени колиби населени со летаргични и апатични луѓе. Теоретски гледано, Тиахунако би требало да биде сличен, ама не е. Дури и во рушевините, градот остава впечаток на место во кое се подигнати многу граѓевини со гигантски размери. За градење се користени блокови
пескари тешки и по стотини тони.Поедини блокови се долги по пет и повеќе метри.
Една влезна капија, која уште стои, е тешка десест тони и е исечена од еден един
камен блок. Блоковите, вреди да се напомени, се слагани мошне прецизно.
Уште еднаш се сретнуваме со нешто што, наизглед, го изградила физичка
надмоќна раса (можда дививи ?) уз помош технологија со која и денес би ни било
тешко да се такмичиме.
Уште со погусто вело тајната е обвиена една мала точка, готово невидлива
на мапата на пацифичкото пространство. Збор е за Ускрсното острово. Мошне
едноставно- островото е така мало да не би можело да поднесе популација потребна да се произведе и постави чуената статуа тешка педесет тони која не него се
најдува. А ипак, стотина такви статуи постојат на тој остров. Не е дури можно да се
претпостави дека статуите со генерации ги клесале припадниците на малкубројната островска популација, бидејќи знаеме откаде потекнува каменот, знаеме како е
клесан и знаеме дека статуите таму се поставени сите во исто време.
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А тоа што знаеме, едноставно не се вклопува. Островото не можело да ја прехрани сета таа работна снага. Ако претпоставиме, дури, дека постоењето на некаква преисториска поморска трговија со големи размери (премда правоверната наука ни со тоа не ќе се согласи, бар не во почетокот), мораме да се запрашаме што
жителите на островото давале за замена ? Ускрсното острово денес е населено тек
со стотина луѓе. Не е богато со ништо, а на него не расте ниедно дрво.
Навистина, постоењето на овие дивовски статуи мора да остане потполн парадокс, сè додека за Ускрсното острово се размислува како за- острово.
Ама, ако ја прифатиме тезата на окултистите дека ова острово е само последно делче на континентот кој сега се најдува под вода, загонетката е решена. Лемурската култура можела, заблагодарувајќи на своите материјални и биолошки ресурси, да ги создаде тие статуи, ако не лесно, а тогаш секако не уз помош на магија,
која во секој друг случај изгледа како едино објаснување.
Никако не би сакал да тврдам како она што е опишано во овој додаток ја докажува вистиноста на езотеричните учења, нити дури не би тврдел дека тие се мошне близу на вистината. Само сакам да поновам: напомените кои ги изнесов во
овој додаток тука се најдуваат како илустрација во прилог на тврдењето дека езотериските учења не би требало да се отфрлат тек така. А и тоа е нешто, во доба исполнета со цинизам“.
Македонците стигнале во Индија, дури и во Тибет- со свои македонски села.
Во Америка стигнала изчезната флота на Александар Македонски. Таа таму
донела и традиции од Персија, Месопотамија, Египет и Македонија. Следи имало
египетски хиероглифи, коинско=тн.грчко писмо,египетски начин на балзамирање...
ХИТЛЕРОВ МАГНЕТИЗАМ
„Во текот на моите почетни истражувања на примена на окултната техника
во Треттиот рајх и, нарочито, Хитлеровите чудни способности да влијаат на оние
кои го опкружуваат, му пишав на еден искусен англиски окултист кого веќе го цитирав во книгата и чие мислење за прашањето на езотерија необично го ценам. Поради разните разлози, неговиот одговор не стигнал до мене на време да би го вклучил во поглавието на кое се однесува. Ама, иако не се согласувам во потполност
што тој тврди- нарочито во однос на Кирлијановата фотографија- сметам дека неговите ставови заслужуваат да се изнесат на ова место. Еве дел на писмото кој се однесува на она што мене ме занимало:
Да се позабавиме, значи, со она што Вие тврдите за влијанието кое Хитлер
го имал на цел германски народ. Пред сè да кажам, што год тоа да било, хипнозата не е- бар не во вообичаеното значење на тие зборови. Сигурен сум дека тука
сте во право.
Претпоставувате дека се работи за месмеризам во изворното значење на
тој збор и, уз одредени огради, мислам дека сте на вистински траг. Ипак, прилично сум сигурен дека тука биле и други чинители.
Анималниот магнетизам е поврзан со етерски струења кои немаат врска
со оние што ги покажува Кирлијановата фотографија (оти неговите фотоси слики се биолектрично празнење кое, иако чини дел на аурата, не е исто што и етерското струење.)
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Ево што мислам за изворите на Хитлеровите моќи. Пред сè, морате да ја
имате на ум општата огорченост на Германците поради поразот во Првата светска војна и тешките услови на Версајскиот мир. Тоа бил динамички ‘стартер’
на Втората свеска војна. Потоа морате да се сетите на уште многу години пред
1939. Германија била преплавена со чист пагански начин на размислување концетрирани околу древните германски богови, кои, како што знаете, биле искривен одраз на големите архетипови. На тие пагански сили манипулирале многу германски
адепти со години- во некои окултни кругови се раскажува дури и дека големиот
пруски канцелар Бизмарк бил на висока положба меѓу адептите ‘Лева стаза’.
Тука, најпосле, и медијумско-мистичниот Хитлер, кој, заблагодарувајќи ја
својата неуравнотежена природа, бил сјајен канал за одлив на разорните сили кои
стоеле зад неговата нација. Во текот на неговиот успон на власт, паганскиот
елемент дошол на свое, како што Ви е познато, во обожувањето на Один и Тора
постанало сосем нормална ствар. Бидејќи сте го читале Mein Kampf, Ви е познато
дека постоеле неколку страни на Хитлеровата личност, како воостанатото и кај
сите нас, и дека сите луѓе не се зли. Ама, тој бил беспомоќен во стега со оние кои
владееле со ним. Манипулирајќи ги големите етерски текови на германската нација, тие си создале рефлексни реакции во умовите на Германците. То ест бил месмеризам, и тоа гигантски размери, а слично се случува и ден-денес во некои земји,
на ист начин на кој со тие струји манипулираат и господари Светлоста. Разлика,
наравно, е во намерите и во ефектите кои тие сили ги предизвикуваат кај оние
кои им се подложни. Така Мајсторите на ‘Десна рака’ никогаш не доминираат и
не присилуваат. Струењето на енергијата во нивните раце делува како инкубациските сили кои на оние кои се изложени им овозможуваат по пат на природниот
развој да достигнат повисоко ниво на свест. Тука нема никаква прислила.
Пишејќи ја ова книга, сум бил на прилични маки во настојување да го избегнам впуштањето во поопширни и подлабоки описи на окултната техника и верувања кои, го чуствував тоа, само би го збунил обичниот читател. Од друга страна,
чинителот дека добар дел на моите читатели е заинтересиран за езотерија, па затоа
и сум одлучил како додаток во книгата да го вклучам и мислењето на овој стручњак, сакајќи, измеѓу останатото, на тој начин да му искажам благодарност за текстот, кој, мада краток, знатно подлабоко задира во материјата од било што што било плод на моите напори“.
Најбитно е дека во Германија повеќебожните традиции опстоиле, со чии вештини Хитлер со неговиот Окултен рајх, кој бил Германски, сакал да владее.
ПОТЕКЛО НА БЕЛЦИТЕ
Во историјата се говори за Индо-европјани. Меѓутоа, такви никогаш и немало, затоашто Европјаните биле бели, а Индијците темни- следи две различни раси.
Бидејќи од едни исто место не можеле да потекнат двете раси, белата раса
од Запад се преселувала кон Исток во Индија..., а Индијците од Индија кон Запад.
За потеклото на расите се докажува и со флората и фауната.Бидејќи флората
и фауната во Индија немала врска со белата раса, таа не можела да потекне од Индија. Исто така, во јужна Русија флората и фауната немале врска со белата раса.
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Како што било со Русија, истото се однесувало и со северно од реката Дунав
со Црно Море. Ова било поради тоа што таму немало домашни животни, ниту култури (житарици, мешункасти...) за земјоделско производство.
Бидејќи Подунавјето било само погранично подрачје, тоа било безначајно.
Следи сојата не ја поднесува монголската крвната група В, како спротивност
на крвната група А на белата раса која е вегетријанска. Ова говори дека сојата како
некоја сорта грав Белци од Запад ја однеле дури во Јапонија. Тој грав бил како што
бил и оризот со мноштво села во Македонија- до Битола: Горно и Долно Оризари.
Белците во ледено доба биле повлечени во Левантот само со крвна група 0.
Бидејќи тие биле сточари поради инфекција од чумата на говедото и грипот
на свињата, кои предизвикале маласипаница и грип, се мутирало во крвна група А,
која била постара од 15.000 г.п.н.е.- таа може да биде постара и од 25.000 г.п.н.е. ...
Како се завршувале потопите Белците се селеле на околните простори. Процес продолжил и со оформувањето на Средоземно Море- тие се селеле и кон Исток.
Белците во Централна Азија и Јапонија стигаат пред Монголите, кои околу
13.000 г.п.н. од Источна Азија доспеваат во Северна Америка, а во Јужна Америка
стигнале околу 8.000 г.п.н.е.-со ДНК како на Кореја и Тајван само со крвна група 0.
Бидејќи во Централна Азија и во Јапонија Белците стигнале еден милениум
пред Монголите, потврдено со човечки тела и нивни градежи, крвната група В на
Монголите се појавила некаде после 3500 г.п.н.е.Крвната група АВ е од новата ера.
Темните со потекло пред да има континенти биле темни, со јака коса, без
брада или ретка брада, необрастено тело, по големина мали, подебели коски, без
можност во кожата да создаваат витамин D... Ова било во спротивност на Белците.
Белите Индијанци во Америка биле со потекло од изчезнатата флота на Македонците, и тоа после смртта на Александар Македонски со крвната група 0 и А,
но никако В- во тоа време кон Запад немало монголски преселби со крвна група В.
Со тоа што Белците во Америка ги наследите традициите од ...Персија, Месопотамија, Египет...Македонија,а со Филип Македонски Бригија, Бриг=Бриж, брж,
брз + јак = Брзјак, била приклучена кон Македонија, традициите биле од Левантот.
Токму тој Левант бил и им останал централно место на наведените простори.
Вештините на атлети (=а тлети=т лети, да лета) била поврзана со говедото,
на кого и се вежбало, што денес е познато и со коњот. Следи Египетското и бригиското говедо биле со потекло од Левантот. Пак, коњот во Египет со Арабија, Месопотамија, Персија и Фригија бил само бригиски. Ова било поради тоа што коњска
храна бил овесот, ’ржот и јачменот, а овие ги нема во Фригија, туку во Бригија. За
Херодот,Фригија ја создале Бригите.Па следи бригиски да биде и монголскиот коњ.
Бидејќи Индијанците во Америка не ги поседувале и денес ги немаат вештините,кои се предмет на книгава, сите вештини биле на Белците однесени на Исток.
Исто така, тие го презеле коњот на Белците, кои не го познавале Индијанците до XV век н.е. Ова говори дека коњот им припаѓал само на белата раса.
Бидејќи Монголите го презеле коњот од Бригите, тие станале дури коњари.
Ова било повод, Монголите со закржлени јавачки нозе не биле атлети. Токму само на Белците како атлети им припаѓале вештините за кои овде и се говори.
Бидејќи во книгава за говори за божества, таква била Божица Ма=Му со големи гради и карлица. Ова било поради тоа што таа била родилка и доилка- таа била Мајка=Ма јка=јака и Матер/Мутер=ма/му тер=тера- своето чедо да го по-тера.
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Наспроти Белките, Монголките имале мали гради и карлици.
Бидејќи Монголите уште од мали деца јавале, нивните карлици како јавачки
се како седларски, растурени- цепени, за тие да можат да седат на отседлан коњ.
До денес Бригите и пошироко Македонците не јадат коњско месо и непијат
кобилско млеко. Ова било затоа што коњот бил свето животно- Пастув=Посејодон.
Исто било и со говедото- Бик=Зевс. Тоа било свето животно и за Белците.
Говедско месо и млеко да јадат Белците научиле само од Монголите.
До денес за Бригите и пошироко Македонците крвта не е чиста. Ова е спротивно на Монголите кои јадат коњско месо и млеко, од други животни крваво месо
и ја пијат крвта уште топла.И денес е познат татарскиот бифстек- но не пелазгиски.
Во прилог Вил Дјурант пиши: „Вие белците вистина премногу се гадите“.
Ова било во спротивност на темните раси, кои останале канибалисти сè до
денес. Да не се изуми дека обрежувањето било на Црнците, а и до денес се обрежуваат Девојки-Црнки. Монголските Индијанци биле канибалисти, дури склалпирале.
Роберто Ривера,21 на стр. 110, вели: „Смртта низ разапнување исто така била
една од демонските идеи. Крстовите првобитно биле правени како окултни симболи и биле обожувани во древниот Вавилон и Египет. (Следи слика со крстови, Р.И.)
Нимрод бил мајстор на војната и чаробник, вештац. Под негово водство се
развивала астрологијата. Тоа исто така го втемелил белото и црното чаробништво
на магијата. Бил викан Молох. Жртвите на Молох биле необични. Творецот Богот
воспоставил животински жртви како симбол на стравот кој грев предизвикува, а
Серамида обавила дека е божица и захтевала неа да í се жртвуваат деца. На дечките гради врезувала знак на крст и им е вадено срцето. Семирамида била втемелувачка на злото. Еден од Ноевите синови, Шем (Сим), Божји патријарх, кој живеел
во тоа време, го убил Нимрод, и така направил крај на оваа окултна пракса.
Ама, народот плачел за Нимрод. Нивниот херој бил мртов. Демоните ја употребиле Нимродовата смрт во своја корист. Семирамида го прогласила Нимрод за
бог и го нарекла ‘Вал’- бог на Сонцето, додека за себе го зела симболот на месецот.
Захтевала месецот да се обожува. Таа затруднела, тврдејќи дека уште е девица. Родила син и го викала Тамуз, говорејќи му на секого, дека дошло до реинкарнација
на Нимрод. Семирамида тврдела дека духот божји се инкарнирал во неа како мајка.
Таа тврдела за себе дека е боженска девица- мајка, така да нејзиниот кип на кој го
држи малиот син- бог, се појавила секаде. Семирамида22 тврдела дека Тамуз е
нивни спасител. Ова демоните ќе го користат и во иднина, да заведат милиони.
Историјата говори дека измислувањата за Нимрод и Тамуз се прошириле по
светот. Така измислувањата постанале популарни во религијата, како и во митологијата.Боговите и божиците биле предмет на снови и надежи.Сè на тоа се темелило.
Семирамида постанала позната како ‘кралица на небото’, а денес е викана
‘девица Марија’. Низ историјата се покажувала во различни места, земајќи различни ликови. Тоа е демонска реинкарнација на Семирамида во својата полнина. Секоја земја има свој сопствен светец или девица. Покрај ова, демоните од време на време користат сила. Таа сила често се искажува низ лажните чуда. Тие вешто ја изнесуваат лагата, прилагодувајќи им ја на разните народи“.
21

Alberto Rivera,Ko vlada svetom? Vatikanske ubice, Ispovest bivšeg jezuite, Metaphysica,Beograd, 2009.
Семирамида/Изида и: Барати, Дијана, Реа, Минерва, Афродита, Венера, Хеката, Јуно, Церес, Луна...Со наводов се потврдува дека белата раса имала едни исти богови само со различни имиња.
22
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Бидејќи до денес Бригите и пошироко Македонците не ги почитиваат овие
традиции, тие никогаш не биле бригиски и македонски. Следи како што за Евреите
била присвоена историја од Месопотамија со до Египет, и за Елада била присвоена
историја од Египет. А ова било повод во Илијада да се внесат канибалистички традиции. Бидејќи Александар Македонски ја обожувал Илијада, неговите наследници
го пренеле канибализмот во Америка. Дури и вадење на срце како со Семирамида.
Дејвид Лингвистон,23на стр.138, пиши: „Сосема е очигледно дека под превезот на христијанството, познатата приказна за свети Георгиј во својата суштина е
загадочна окултна приказна. Или поточно кажано, оваа легенда е еден вид христијанска адаптација на типичните претстави за борбите меѓу смртните богови од Блискиот Исток и т.н. ‘морски змеј’. Овој змеј всушност, бил демонот Ваал, а чинот на
жртвувањето деца е алузија за типичните обреди одржувани од страна на древните
окултисти“.(Вал=Ваал; Аврам=Авраам=Аврахам=Абракам=а бракам=браком, Р.И.)
Канибализмот го внеле во Скитија Монголите- продирајќи од Источна Азија
кон Запад-во Скитија.Истото било надополнето со Евреите кои станале и Хазарите.
Во Херодотова историја, IV- 10, пиши: „...Од тој Скит, синот Хераклов, потекнуваат сите што биле кралеви на Скитите, а поради онаа чаша Скитите и ден-денес носат чаша на појасот. Тоа е единствената работа што мајкаму ја направила за
Скит. Ете тоа го прикажуваат Хелените што живеат на Понт“.
58: „Така, Скитите со тие прочуени реки...“.
59: „Значи, оние работи што се најважни во животот кај нив се лесно достапни. Што се однесува до други работи, тие имаат вакви обичаи. Им се молат само на овие богови: на Хестија најмногу, а потоа на Зевс и на Геа, за кој мислат дека
е жена на Зевс. По овие, ги почитуваат Аполон, Афродита Уранија, Херакле и Ареј.
Овие богови ги почитуваат сите Скити. Оние, пак, Скити, што се викаат Кралски,
му жртвуваат и на Посејдон...“.
Следи заклучок, Скитите биле ист народ со јужно од Дунав- со исти богови.
Харолд Ламб,24на стр. 347, пиши: „Секако, неговото постојано истражување
на северниот Икумен откривало во секој момент влошување на менталитетот на
граничните жители- меѓу дивите Келти преку Дунав, меѓу ‘Дахас’ (Разбојнци) во
касписките степи и Скитите зад Песочната Река. Очигледно, просветувањето било
поголемо од исток одошто на север“.
Да не се изуми дека бил во употреба поимот Келто- Скити. Следи едно исто.
Се кажа дека Скитите биле со потекло од југот со исти богови...-Пелазги.
Исто така, Келтите биле Бриги со бригиски традиции. Значи, само Пелазги.
За Б.Вукушиќ: „Елијан, грчки учител на говорништво во Рим (3. век н.е.) соопштува, скоро илјада и пол години после падот на Троја, дека овој јазик припаѓал
на илирските Бриги, сродници на Дарданците од семејството на древните Пелазги“.
Според Херодот, Бригите „живееле во Европа во соседство на Македонците“. Тој многу убаво објаснува, Европа била токму Горна Македонија, каде живееле
Бригите. Значи, постоеле Македонија (Долна Македонија) и Европа (во Горна Македонија). Кај Херодот тогаш просторите на Бригите и денес се оние на Брзјаците:
Бригија била југозападните области на Охридско и Преспанско Езеро, во областа на Девол, Пелагонија, северозападна Грција и Епир- Дирахион (Драч). По по
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втората половина на 8 век п.н.е. било преселувањето во Мала Азија. Па следи до
денес Фригите си задржале мноштво бригиски традиции.
За Стефан Византиски (6 век) Троја била „западно од Македонија, во земјата
Европа“. Стефан Визатиски овој податок го користел од Мојсија Хоренски.
Бранко Вукушиќ,25 на стр. 106, пиши: „Една од назначајните тековни ведски
цивилизации е Точакот Сварог- Вечниот календар, изведен од аријевското учење за
Великиот Триглав (Тројство) и Малиот Триглав по Велес книгата. Првиот лик Триглав е Сварог, почеток, узрочник на сè постоечко. Над Сварог е Севишниот. Втор
лик е Перун, Громовник, син Сварогов, бог на борбата кој го ‘оживува светот’. Трет лик е Световид свети дух ‘тој земјата со сонцето ја носи, ѕвездите ги држи, светот го укрепнува’.Световид го чува стожерот околу кого се врти небото, а стожерот
е Точак на Сварог. Тој ги познава законите на небеските движења на земјата, сонцето,ѕвездите.Точакот е астрономски календар кој го претставува Сварог- Ѕвездано
небо на северната хемисфера. Тој мошне е со сложен состав и прави календарски
систем кој потсетува на чуениот Астечки календар и на сличен на ‘астрономските
комјутери’ на древните американски цивлизации“.
Како доказ дека во Америка пристигнала флотата на Александар Македонски се и градежи, египетски хиеориглифи и тн.грчко писмо,египетско балзамирање...
Северна Америка била откриена во XV век од Европјаните, кои оттогаш ги
истребувале домородците. Домородци имало и Белци- наследници на флотата на
Александар Македонски. Европјаните како дивјаци и арамишта нив ги истребиле.
Следи по пропаста на Македонија од Рим, Римјаните низ Европа колонизирале 150.000 луѓе. Колонизирањето продолжило во следните векови, дури со последниот римски цар Јустинијан I. Преселбите продолжиле- тие траат и сè до денес.
Џ.Х. Бренан, во книгата „Окултен рајх“, на стр. 67, пиши: „Така, према тајното тибетанско учење, настанало човештвото. Древните, готово нечитливи ракописи чувани во криптите на најпочитуваните манастири на оваа тајанствена и тешко простапна земја ни ја пренеле оваа приказна“.
Од кажаното се потврдува, дека Тибетанците биле напредни. Па тие имале
традиции на Бригите. А во Тибет дошле и Македонците на Александар Македонци.
Вил Дјурант наведува дека Питагорјеци околу 450 година најавил најрана
научна хипотеза за атомската структура на материјата. Емпедокле и други ја изложиле еволуцијата на човекот од низок облик на животот и го опишал постепениот
напредок на човекот од дивјаштво до цивилизацијата.
Па е познато дека Авицена, Авераес и Мојмонид се вметната алка, древната
македонска медицина, да се префрли преку Шпанија во средновековна Европа. Таквата медицина се користела и до XIX век. Медицината од Канонот нашла широка
примена по христијанските манастири кога Арапите дошле во Толедо.
Медицината била развиена таму каде било населено и имало напреден свет.
Д. Џ. Џервис,26 на стр. 16, пиши: „Нашите претци- пионери, доселеници на
северноамерикански континент ја откриле својата народна медицина во лековитите
треви за кои трагале животни мачени од грозница, рани или пречки при варење.
Посматрајќи како животните се лечат сами себе, тие научиле своето здравје да го
зачуваат служејќи се со методите на самата природа.
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Јас лично се дивам на нагонот со кого животните, да би се излечиле, користат природни закони. Тие непогрешиво знаат кои треви можат да ги излечат кои
болести. Дивите животни најпрво бараат осамено и апсолутно мир, а потоа потполно се ослонуваат на лековите на природата- на лековитите треви и чист воздух.
Мечката копа корен на папрат; за време на дожните денови, дивата ќурка ги тера
своите птици да јадат лисје од амерички шиб; животното кое го касне змија брзо
пронајдува и јаде ‘змиски корен’. Животното кое оболи од грозница одма се склонува на некое скровито, ладно место со доста воздух, во близина на вода, каде до
оздравување, често пиејќи вода мирува без храна. Од друга страна, животното кое
го мачи реуматозмот најдува некое добро осунчено место, па тука лежи и се грее сè
додека него боловите не поминат“.
Стр. 33: „Во Европа постојат три ограноци на белата раса- нордијски, алпски
и медитерански. Придавката ‘нордијски’ значи северен. Нордијците ги населуваат
најсеверните бреговни делови на Европа, каде по неколку месеци воопшто нема вегација. Затоа тие на големо се хранат со риба, јадејќи десет пати повеќе отколку
други меса. Што се однесува на растителна храна, која другде расте на копно, тие
се упатени на морска трева, која брановите ја изфрлуваат на брегот, и на маховина
која ја собираат не стеновитиот морски брег“.
Европа не била населена, немала домашни животни и култури за сеење. Иако вековите си минуваат, до денес во неа секаде не се произведува доволно храна...
Следи Нордијците немале доволно храна, ниту домашни животни. Бидејќи
нивната митологија била поврзана со животни, кои биле медитерански, нивната митологија била со симболика откаде тие таму се преселиле: со бригиско- македонска.
За да се потврди што била Македонија, таа во старата ера имала парна машина, во неа се родиле мноштво научници (...Пупин...). Следел дури и комјутерот.
БОГОВИ
Елена Блавацка,27 на стр. 24, пиши: „Во најстарите документи, со кои располагаме денес-Ведите и древните закони на Ману-откривме многу магијски ритуали,
практикувани и позволени од брахманите.Во Тибет, Јапонија и Кина и денес се учи
она, кое го учеле древните халдеји. Освен тоа духовството во тие страни го докажува она, кое го проповедале-а имено, дека практикувањето на моралната и физичката
чистота и на определени лишенија ја развива жизнената сила на душата и самопросветлувањето. Возможноста човекот самиот да си го контролира духот му дава навистина магијска власт над елементарните духови, кои се понесовршени од него.
Откривме, дека и на Запад магијата е толкава древна, колку и на Исток.
Друидите во Британија ги упразнувале во смолчаните скривници во длабоките пештери; Плиниј (Естествена историја, 29:12, 30:4 и т.н.) посветува многу глави на
‘мудроста’ на келтските водачи. Тие ги проповедале тајните на вселената, хармоничното движење на небеските тела, образувањето на земјата и најповеќе бесмртноста на душата. Посветениците се собирале во ноќниот час во свештенички горички, тие естествени академии, построени од Невидениот архитект, за да научуваат
каков некогаш бил човекот и во што ќе се биде во иднина. Не нуждувале од искуственото осветлување, за да ги си осветлат храмовите, тие како божици на ноќта
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праќале сребрести зраци кон украсените дабови венци на главите; а облечени во
бели роби свештените бардови знаеле како да разговараат со самотната кралица на
ѕвездиниот свод“.
Стр. 121: „Езотеричните филозофи сметале, дека секое суштествувачко во
природата е само материјализација на духот. Вечната Првапричина според тоа во
начелото бил латентниот дух и материјата. ‘Во начелото беше Словото... и Словото
стана Бог.’ Признавајќи ја идеата за таков Бог...“. (Па според Слово- Словени, Р.И.)
Стр. 209: „...Јоан со сигурност го немал предвид христијанскиот крст, а мистичниот тау-тетраграматон, или могуштото име, кое во најдревните кабалистички
талисмани било претставувано со четири еврејски букви, образувачки на Светото
Слово“. (Следи Словените како Христијани биле само со едно: Божјо Слово, Р.И.)
Стр. 226: „Масонскиот заповед...тајната од страна на некој кабалист регент,
макар дека само по себе ‘словото’ е само ‘заместител’ на ‘изгубеното слово’ и, како
ѓе видиме понатами, е сравнително ново изобретение...“. (Словени од слово, Р.И.)
Стр. 229: „Во Римуал [од Книга на Мртвите]...Но таа ужасна судба според
кабалистите може да се избегне со познавање на ‘Скровеното Име’ или Словото’ “.
А прв христијанин постанал Константин, а прв христијански цар Јустинијан.
Стр. 124: „Во продолжение на петнаесет столетија, благодарение на слепите
брутални последованија на великите вандали на ранохристијанската епоха на Константин и Јустинијанин, древната мудрост бавно дегенирирала...“.
Оттогаш започнал темниот период на напредокот на човештвото во Европа.
На стр. 158 пиши за Скадинавскиот „Хел или Хела“...„Фрига (Фриг), мајката
на белиот бог Балдур, кој умрел и се озовал во мрачното обиталиште на сенките
(Хадес), го испратила синот на Тор Хермод да го бара љубеното ñ дете...“.
Стр. 269: „...Жените во Тесалија и Епир, јерофанти на сврзаните со Сабазиј28
обреди, не ги однеле своите тајни...“. (Следи Епир и припаѓал на Бригија, Р.И.)
Дејвид Лингвистон, на стр. 138, вели: „Историчарите се сложуваат со кападокиското потекло на овој светец (Свети Георгиј, Р.И.), од каде воедно потекнува и
древниот бог Сабазиј (Zabasios). Обредите пак во чест на богот Дионис во целост
биле идентични со оние во чест на Кибела (Cybela), во Мала Азија, инаку позната и
како Голема Мајка (Magna Mater). Кибела, постоветена со Венера, била обожавана
како божица на плодноста. Нејзиниот син-придружник Атис (Attis), уште е познат
како Адонис. Атис, што на фригијски значи коза или јарец-подоцна бил поистоветен со Дионис- Сабазиј, или барем со најголемиот дел од нивниот карактер“.
Во Македонија била пронајдена рака од богот Сабазиос, од локалитетот Едеса=Водеса=Воден. На прстите од рељевот се преставени животни и објекти кои се
во врска со боженскиот култ, 1-2 век н.е., 1980. Врската била и со Александар Македонски, кој бил Зевс, преставен во вид на змија. Со Александар Македонски има
монета, на чиј шлем на главата била преставена змија и други симболи. Следи во
Бригија куќно животно да биде змијата. Денес нема диви говеда, нема лавови и други животни кои биле најпознати македонски симболи.
Овој култ е посведочен во Пелагонија, во некогашна Пајонија, но и во Кутлеш, каде се најдени теракоти на змии. Змијата во античко време е симбол на постојано раѓање и умирање, односно на реинкарнација, а со тоа и на бесмртност. Таа
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често се прикажува на македонскиот накит, но и на надгробните споменици, како
симбол на хероизиран покојник.
“Сабазија29 (Σαβαζιοσ),фрижеско божество,чиј оригинистички култ е прифатен во грчкиот свет на крајот 5 в. стара ера.
Сабазија често е поистоветуван со Дионис (в. ова име). Се приповедува дека
Зевс, во вид на змија, се соединува со Персофона и од таа врска е роден Сабазија.
Главни средишта на Сабазиевиот култ се најдувале во Фригија и Лидија. Во
Атина Сабазија го почитувале првенствено жените;групи на неговите приврзаници,
накитени со венци од бела топола и диви мирудии, играле во занес, со змии во рацете. Сабазиевиот култ широко е прифатен во доба на Римското Царство.
Во ликовната уметност Сабазија е прикажуван во фригиска облека, најчесто
со шишарка во раката и нога на главата на овен. Нему му се придадени и Зевсови
атрибути- орел и молња. Во сите делови на Римското Царство се најдени ‘Сабазиеви раце’, вотивни дарови или култни инструменти. Тоа се шака од бронза, со мали
и домали згрчени прсти во гестот благосиљање (benediction latina), украсени со низ
симболи (змија, жаба, гуштер, желка, петел итн.)“.
Бидејќи Бригите ја основале Фригија,истата симолика е таму, во Европа итн.
Во Битола на Саат-кулата има плоча на која е преставен орел в уста со змија.
Пак, во Хераклеа бил бригискиот симбол прч, јарец=јарес=ја арес=Арес...Мозаикот
од Хераклеа со јарец е поставен на почетокот на градското Шеталиште во Битола.
Владимир Алексијевич Истархов,30 на насловната страна наведува:
„Бирајќи ги Боговите- ние ја бираме судбината“.
Древен многубожествен песник Вергилиј
Авторот е Академик на Аријско-Руско- Словенската академија. Следи неговата „Книга претставува ариско информационо оружје против жидократијата...“.
Тој на стр. 53, пиши за симболите: „Основното значење на грчкиот збор ‘симбол’- тоа е знак, змамење. Цел, небеска појава.
Сите религии посветуваат колосално значење на симболиката. А зошто ? Затоа што симболот- е начин на врска меѓу човекот со одговорачки егрегор и понатаму (преку егрегор) излегување на одговорувачките бели или црни космички сили
(Богови). Под егрегер се подразбира информационо- енергетаска суштина, кој ги
обединува општата идеа и мисли. Егрегор- тоа е средина, во која се одвива взаемно
дејство на човекот со Боговите.
Симбол содржи затворен човек кој во него доспеал. Симболот- тоа е средство на земање на човекот во област на влијание на одговорувачките Богови.
Симболот- тоа е една метода врска на човекот со космичките сили. Затоа симболите- се една од методите на управување на луѓето.
Москва е наклукана со еврејска и масонска симболика. За масонската петтоаголна ѕвезда (пентограм) не е потребно ни да се говори, тие се најдуваат секаде,
почнувајќи од еполетот на војните лица до кулата во Кремељ“.
„Да го откриеме симболот на еврејската шестоаголна давидова ѕвезда. Првобитно шестоаголна ѕвезда своето магично значење го позајмила од египетските хиероглифи, во кои огромно значење им се придава на петто- и шестокраките ѕвезди.
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Окултистите-кабалисти, земајќи за основа шестокраката ѕвезда, од неа направиле Давидова ѕвезда и ја вградиле во тој симбол сатанистичката смисла. И заправо во таа сатанистичка смисла шестокраката Давидова ѕвезда постанала официјален симбол на државата Израел.
Према јудејската Кабала, магичниот симбол има 77 значења, од кои 76 се лажни и само еден- вистинско. Ама и тие лажни значења во еден или друг степен работат за меѓународен Цион.
Завршниот 77 смисол на Давидовата ѕвезда се дава во толкувањето на Талмуд кој е затворен за Гоји. За руските луѓе за тоа толкување пишел Ј.Н.Лукин (54)
и научник-арабист, кандидат на наука Валериј Николајевич Јемељанов во својата
чуена книга ‘Деционизација’(15),за која тој одлежал во специјална лудница 6,5 год.
Во 77 значења на Давидовата ѕвезда е вградена идеата на светското господарство на Јудеа над сите не-евреи (Гоји) на светот. Својевиден апстрактен симбол
на јавачот (на Јудеа), кој седи на коњ (Гој), управува со коњ (Гој) и јава на плеќите
на тој коњ (на грбот на Гој).
Разработката на симболот на својата шестоаголна ѕвезда на кабалистите почнала, украдувајќи го од многубожеството симболот на троединствениот бог (Триглав), кој симболично е прикажуван во вид на триагол со врв на горе. Троаголот со
врв на долу- тоа е симбол на ѓаволот- сатаната. Ако отворите некоја од еврејските
книги, таму ќе се нагледате на тие троаглови. Например, 1992. г. во Москва излегла книгата ‘Познати Евреи’, и на крајот на описот на секој Евреин стои сатански
троагол со врвот на долу. Ама ѓаволот ја сака играта ‘обратно’, сака себе да се нарекува бог, а богот- ѓавол. Затоа настои да го промени правецот на врвот на троаголот према горе, а Бог долу.
Во многубожеството човекот е сличен на богот и е прикажан во вид на троагол и неговите три страни означувале делови на човекот: материја- ‘м’, енергија
(разум, свест)- ‘е’ и дух (волја)- ‘д’
Јудејската шестоагловаДавидова ѕвезда (Маген- Давид) настанала како збир
на два троагла. Еден ја означува Јудеа, а другиот означува Гој. На цртежот 3 слова
означуваат: и- Јудеа, г- Гој. Например, д.г.- тоа е дух на Гој, е.и.- енергија на Јудеа,
а м.и.- материја на Јудеа“. Следи цртеж со објаснувања...
Стр. 56: „Двоглав орел- исто така е древен симбол, кој означува обединување на две гранки на власт- духовна и световна. Во средновековните христијански
преданија- тоа е Крал-Свештеник. Во Индија- Шакра, или ‘Васеленски правитељ’.
Во Стариот Египет- Фараон, кој истовремено претставува и световна и духовна
власт“.
Следи Двоглавиот орел на Источното Римско Царство (тн.Византија) со своите Римјани (Ромејци) и тн.Византијци владееле до со XV век. Нивни наследници
биле Османите, кои биле Комнени. Во нивно време се јавува и бекташството.
„Ако за религијата симболите- се клучна информација, тогаш симболите ни
малку помалку не се важни за националната самосвест. Погледајте со каква љубов
и со каков предизвик Евреите ја носат својата сатаничка Давидова ѕвезда.А ние сме
имале и имаме национални симболи.
Најродениот симбол за руските луѓе есте древниот многубожествен симбол
‘СВАСТИ АСТА’ кој во секојдневниот живот се нарекува ‘свастика’ (кукаст крстприм. прев.). Свастиката- е мошне стар симбол, кој бил заеднички симбол за раз-
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лични земји. Свастиката, наравно, не ја измислил Хитлер. Свастиката е постара од
Хитлер многу десетици и стотини илјади години.
Садови со календарски знаци од Смеле (р. Тјасмин.
Скитско време) и Балтичко Приморје (Само тн.словенско, Р.И.)
Се смета дека свастиката на луѓето им ја поклониле Боговите и дека на Земјата е донесена од Небо. Древните религии ја опишуваат како ‘гомила знаци на
успех’, која има десетина илјади благотворни особини. Во најчест смисол Свастиката- тоа е симбол на сонцето, знак на светлоста и дарежливоста.
Најран опис кој дошол до нас е даден на санскритски. ‘Свасти Аста’ на санскритски- ‘Нака биде благо на сите’. Сонцето им свети на сите. Поклонување на
свастиката првобитно означувало поклонување на сонцето- извор на целиот живот
на земјата. Во Русија свастиката има древна историја. Неа во Русија ја нарекувале
‘КОЛОВРАТ’ ‘солистициј’, сонцето исто така се движи во правец на движење на
сказалката на саатот ВДЕСНО, или ‘ПОСОЛОНЈ’ (сеење, засејување на полето се
врши со врлање на раката ВДЕСНО). Мошне убав и предивен симбол.
ДЕСНОСТРАНА СВАСТИКА- ТОА Е СИМБОЛ НА ЖИВОТОТ И СТВАРАЊЕ (цртеж 6). Деснострани свастики кај Евреите нема. Ним повеќе им се допаѓа да не создаваат, туку да жниат плодови, посебно туѓи. И воопшто Евреите- секогаш политички левица, леваци.
ЛЕВОСТРАНА СВАСТИКА- ТОА Е СИМБОЛ НА ЖЕТВА (цртеж 7). После февруарската револуција привремената влада настојувала да ја култивира свастиката и дури ја печатела на парите, која била во оптицај до 1918.г. Комунистите
ја забраниле свастиката и ја тргнале од парите. Принципелно се различни егрегори
кај комунистите и многубожците.
Свастиката е присатна и во древните еврејски синагоги, например во синагогата Ајн Жеди во Израел. Таму свастиката е свиткана влево.
Сумарно свастиката е прикажана на цртеж 8. (Јас немам фонт..., Р.И.)
По повод на тоа која свастика е поисправна да се сматра десна, а која лева,
се водат спорови.
Јас лично тие спорови не ги сматрам принципелни. На крај краева, десналева, зависи од тоа, од која страна се гледа.
Свастиката не е един симбол, тие се многу. Едноставно свастиката е- најглавен симбол. Постој рунски алфабет (писмо на старите германи-прим. прев.), каде
секоја Руна има свој филозофски смисол (57), На пример:
(Немам фонт,Р.И.) Руна ‘заштитеност, животна енергија, врска со Боговите’.
(Немам фонт, Р.И.) Руна ‘Плодност, нови плодотворни почетоци’.
(Немам фонт, Р.И.) Руна ‘Енергија и дух на Војникот. Потенцијал о победа’.
Иделозите на германскиот национализам исто така не биле нималку глупи
луѓе и не тек така ја зеле многубожествената свастика. Тие рано ја сфатиле еврејската игра и јудеизмот, христијанството и комунизмот и, настојувајќи да ја обноват
својата аријска релогија, отишле на Исток и за основа ја зеле најстарата многубожна религија: Индуизам, Зороастризам, Будизам, Бон, руското многубожество. Оттаму Германците ја позајмиле и свастиката, и многу мистични идеи и принципи.
Оттаму тие го зеле системот на самомоболизација, енергетската дополна, концетрацијата на волјата и енергијата. Низ тие многубожни религии тие умееле да ја обноват снагата на аријските Богови, а тие пагански Богови ја подигнале духовната сна-
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га на германскиот народ до невидена висина. Да не биле Хитлеровите грешки, светската историја би тргнала со сосем друг пат. Советската војска при прилика на заземање на Берлин 1945.г., на свое големо изненадување видела голем број лешеви на
Тибетанци во униформа на СС.
Према Хитлер можеме да се однесуваме на разлилни начини. Можеме да му
се дивиме или да го мразиме. Ама едно не може. Не може да се смали неговата големина. И тоа, што Хитлер ја користел свастиката, независно од односот према него, не може да се измени предивната смисла на тој знак. Не говорејќи за тоа дека
свастиката од Хитлер е многу постара десетина илјади години.
Свастиката има колосална енергетика“.
„Кога пред или после на власт во Русија дојдат вистински руски многубожци, тогаш е најдобро да се преработи тој храм во Храм на пагански и ведски религии и во музеј историја на религијата. Тоа ќе биде поконструктивно. А вместо крстови на куполите ќе ја поставиме свастиката !“.
Стр. 83: „ТРИГЛАВ- Троедини Бог.Обединува во една целина три хипостасии на битијата: Јава; Нава и Права. Триглав го оличува просторот во кого се најдува и живее човек. На човекот му се дава слободна волја и можност самиот да го бира својот пат- правилен или неправилен. Како резултат на тој пат човекот себе си
стекнува одгоборувачка карма- духовен збир на сите добри и лоши дела. Кармата ја
прати душата на човекот и за време на животот на земјата и после смртта на земјата и животот во другите светови. Од тоа каква карма човекот себи си стекнал, зависи и неговиот живот на земјата, и неговиот живот во индината, и животот на неговите потомци. Кармата го одржува законот на узрочно-последична врска, чија
основна идеа се изразува во зборови- ‘што ќе посееш, тоа и ќе ожнееш’. Законот на
карма- тоа е закон на освета и одмазда.
ЈАВА- реална хипостасија на битието. Неговото оличување е- објективен,
исполен, видлив, реален, материјален свет. Тоа, што е вон човечката личност. Одовде потекнува зборот; ‘јавно’, ‘на јави’, ‘јави се’, ‘јавување’.
НАВА- свет нераелен, нематеријален, задгробен, невидлив, хипотетичен,
вклучувајќи ја лажната хипостасија на битието. Одовде потекнува зборот ‘привидение’.
ПРАВА- потенцијално правилна хипостасија на битието. Права- тоа е систем на ситевкупни закони и правила, кои ги установил Сварог, по кои треба да живее правилен добар човек. Да се живее по Права- тоа значи правилно да се мисли,
правилно говори и правилно работи. Оттука потекнува зборот ‘правда’, ‘исправен’,
‘прав’, ‘правила’, ‘правилен’, ‘праведен’ (правилна веда)“.
Стр. 142: „Во Русија треба да владеат Руси и во интерес на рускиот народ !
Нека му помогнат на рускиот народ Боговите СВАРОГ, ПЕРУН И ВЕЛЕС !
Нека засија и ја осветли Русија великиот и блажен Бог на сонцето РА !“.
Луј Леже,31 на стр. 19, пиши: „Мир склучен 945. год. Измеѓу Словените и
Грците, за кого говори и Несторовата Хроника…Изгледа, дека Перун бил врховен
Бог во Русите. Во еден сарословенски превод на легендтата за Александар Велики,
кој го навдува Афанасиев,[72] зборот Перун есте превод на грчкиот Зевс…“.
Стр. 21: „Кај јужните Словени, Срби и Бугари, Перуновото име не го споменуваат никакви историски споменици…“.
31
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Па на Балканот бил само Зевс, додека вон Балканот Перун- а и кај Етрурци.
Билбија,32 на стр. 143, наведува фреска која е прикажана во CIE БР. 5364...
Следи „Етрурскиот запис од фреската се чита:...
АЛА ЖЕР СИП НЕИ ПЕРУН
или протолкувано на современ српски јазик:
‘Ала жер сипа у Перун’ “.
Луј Леже, на стр. 9, пиши: „Адам Бременски (Од Бремен) учител во истиот
варош, каноник на градската катедрала писател е на Gesta Hammaburgensis ecclesiae
pontificum. Тој живеел во првата половина на XI век; станувал на границата на Славија во еден град, кој захтевал да постане на нивната христијанска архиепископија.
Ги посетувал Данците, можел да ја испитува архиевската архива, да слуша раскажување на разните мисионери. Во својата Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum тој ја раскажува историјата на оваа архиепископија и историја на блиските народи, нарочито Скадинавците и балтичките Словени; во III кн. го изложува трудот
на кнезот Gottschalk- на преобраќањето во христијанството на Бодриќите, бреговните жители на Лаба и Балтичкото море. Принцип му е, да не се задржува на незнабожачките ствари: ‘Inutile est acta non credentium scrutari.’ Ипак му омакнале повеќе
занимливи ситници за нашата студија.Така (кн. II, глава XVIII) тој накратко го опишува варошот Ретра (Rhйtra) со нејзиниот храм, подигнат во чест на демонот quorum princps est Radigast; потврдувајќи II, 40, 41) ја одвратноста на Словените христијанството и нивното рѓаво постапување со христијанските попови; приказната
III, 60) а во овој ист град Ретра и владиката Јован бил принесен на жртва на богот
Радгост.[24] Ни докажува дека жителите на Рујна биле повеќе одани на култот на
злите божества отколку останатите Словени (Descriptio insularum, 18). Набројува во
неколку махови мачење,кои ги искусиле христијаните од некрстените Словени, или
оние, кои од христијанството се повратиле во својата стара вера. На жалост ни на
памет не му паднало, дека и за идолите словенски и нивниот култус онака да ни даде потполни поединости, како што дал (глава: XXVI, XXVII, XXVIII) за скадинавските боженства: Тора, Водан и Фриго (Fricco). Се верува во извеснао сродство на
Саксонците, Словените и Швеѓаните (I, 8).[25]. Неговата омраза на паганизмот не
му пречи, да истакне и добри особини на незнабожните Словени (II, 19). Често го
цитира извештајот на очевидците. Неговото уверување не колеба. И ние имаме само да жалиме, што ни дал така малку податоци“. (Славија + к = Склавина, Р.И.)
Говори како Склавините=Повеќебожци постанувале Христијани-Католици.
Стр. 23: „Меѓу лицата на Стариот Завет, Илија беше очевидно еден од оние,
кои најжилаво ја обзеле маштата во руските новокрстени, Словени и Варјаги. Тој
ги потсетува во ист мах и на словенски Перун во скадинавскиот Тора, кого на колите влечат два впрегнати јарци, те силна варница од облакот, и пронесува јек на гром. Од сите христијански светци св. Илија е прв кого Русија го признала. Тој е еден
од оние, чиј култус и до денес останал“. (Јарец=Јарес=ја арес=Арес, Р.И.)
Стр. 25: „На тој начин св. Илија се јавува и кај Русите, Србите, Бугарите и
Словенците како светец на громот, велик господар на дождот, ветерот и бурата. Не
е дрско да се претпостави, дека неговиот култус ги заменил обредите на словенскиот Зевс, Перун, чие постоење го докажале така јасните стари руски пишани споменици.
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Дабот му било дрво посветено на Перун и Зевс.
Напред сме го споменале оној галицијски споменик, кој означува еден Перунов даб како полски белег;а така исто и Хелмондовите зборови за оној друг даб, кој
фигурираше во храмот на богот Провена. Во Животот на владиката на Отон Бамбершки од Херборда[109] се споменува исто така еден голем даб, кој беше недалеку од Штетин; близу него извираше еден извор.Народот го почитуваше, како во него да станува бог. Конст. Порфирогенит споменал кај Словените во Русија[110]
уште еден даб. Тој приповеда едно патување на Русите по Дњестар. ‘Кога дојде,
вели, на островото св. Ѓорѓе, принесоа своја жртва, оти тука се најдува еден мошне
голем даб; и тие принесуваат на жртвата жива птица. Пободе стрела околу дрвото и
на нив, по свој обичај пометнуаат парчиња леб, месо и свето она што имаат. Тогаш
влечат коцка дали треба да се заколат птици и да ги изедат, или да ги остават живи.
[111]“. (п + тица = птица, Р.И.)
Па со македонски колонисти се појавува и поимот Венети. Следи богот Зевс
(Перун) со својот даб, на чиј пањ=пан=Пан останува крст- симбол на сонцето.
И токму тој даб кој му бил посветен на Зевс=Перун се среќава кај КОЛЕДЕ.
Во прилог е наводот и што свастиката била фенички симбол, што се гледа
феничкиот камен споменик на Craig-Narget во Шкотска, како и на хајлината на феничката Висока свештеница. Следи свастиката да се најдува во Македонија- во Долна и Горна Македонија (Бригија...). Значи, бригиски Келти и македонски Венети.
Бидејќи поимот Венети бил од Македонија, Русија го носела името Венеја.
Павел Тупаев вели: “...Градот Енеја претставува крупно и многу важно сведоштво на Херодот дека Венетите во Македонија далеку во антиката го населувале
целиот Балкан, од каде свои гранки пружале во Централна Европа и Азија...“.33
Павел Тупаев пиши: “самиот факт што престолнината на древните Венетиградот Венеја, односно Енеја, се наоѓал во егејскиот дел на Античка Македонија,
зборува за нивното родовско потекло“, дека “Венетите, всушност, биле Антички
Македонци“.34
Димитриј Скепсијски (262-184 г.п.н.е.) истакнува: “...во многу далечно време гранка од Венетите ја напуштило својата престолнина Енеја во Македонија и се
иселила во Мала Азија, каде го основала градот Троја...Венетите биле родени браќа
со Антите и Феникијците, живееле едни покрај други и измешано...“.35
Страбон (1 век н.е.) ги проучувал Венетите од Пафлагонија и Месопотамија,
во Мала Азија, па истакнува: “многу стара и напредна цивилизација“, која “по паѓањето на Троја почнала да се движи кон запад, кон Тракија и на северозапад кон
Истра, каде што го основала градот Пула...“.36
Стр. 40: „Сега поново се враќаме на боговите на балтичкиот ред, чиј главен
претставник, Световид, веќе го проучивме. После него најглавен бог е Триглав. Неговото постоење нарочито го потврдиле историчаритте на Отон Бамбершки. Беше
во Штетин, вели еден од нив, четири continue ‘Sclavica lingua, вели тој, in plerisque
locis latinitatem attingit et ideo puto ab eo quod est continere esse vocatas’. Така со ети33
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мологијата и од Св. Вид може да се добие Световид. Ни совремнениот коментариста Перцов не е посреќен од Херборд. Тој сумња, дека contina е словенечки збор, и
го толкува со полскиот konczyna (fastgium)“.
Па со Венетите бил и поимот Склавини, во кои се говорел склавински јазик.
Дејвид Лингвистон, на стр. 71, пиши: „Один, иако вистинска историска личност, од своите наследници по сè изгледа бил восфалуван како божество. Онака
едноок и со долга брада,тој бил волшебник што можел да претскажува само со еден
строг поглед, а можел да го менува својот изглед кога и да посака. Древните познавачи Один го поистоветувале со Меркур (Mercurius), кај Грците познат како Хермес, друг претставник на смртниот бог, кој се поврзаува со Луцифер.
Один бил оженет за Фреја (Freya), правнука на кралот Коел; чиј дедо, кралот
на Британците, Авигар (Avigarus), бил оженет со Гениса, или Вениса (Genuissa, Venissa), другата ќерка на императорот Клавдиј. (а женски род; Виниса- Венет, Р.И.)
Како и Астарта, и Фреја била обожавана како божица на плодноста, љубовта
и војната. Токму Фреја е таа што го вовела својот народ во тајните на магијата, и
тоа како главна свештеничка на редот, кој одржувал обреди со човечко жрвување“.
Поимот Венети бил со Македонците, како и „обреди со човечко жрвување“.
Кристофер Најт и Роберт Ломас,37 на стр. 62, пишат: „Користејќи на кенинг
во овие песни, криењето на нивното значење во контекст на длабоката скадинавска
митологија, често нивните книжевни дела се чинеле опскурни, сè додека не ги стекнавме основните знаеања да би сфатиле нивното користење на алегоријата. Кевин
Кросли- Холенд, другиот преведувач на овие митови на современ англиски, го изјавил следното во врска со својот пристапен кенинг:
Најголемо значење на скадинавските песни лежи во безбројните кенинзи,
или сажети метафори,кои го обфаќаат делот на нивниот начин на изразувања. Многу кенинзи водат потекло од митовите со кои првобитната публика била блиску запознаета. Така, на пример, три кенинги за злато на ‘Фреините солзи’, ‘Сифината
коса’ и ‘Егировиот оган’. Фреините солзи биле златни; косата на божицата Сиф ја
истрижил Локии заменета со испредено злато; дворот на богот на морето Егир бил
обасјан само со злато кое сијало како оган. Значи, многу кенинзи ги потврдуваат
оние кои опстанале и ни даваат наговестување на маката на оние кои не се.
Веќе сме знаеле, од истражувањата кои ги спроведивме за Уријината машина, дека римскиот историчар Тацит напишал во Германија дека племињата на северна Скадинавија бирале водач по нивната одважност и благородното потекло, а и
да било кој, ако тврди дека е со боженско потекло, може да биде јак такмичар. Кога сме се наоружале со ова знаење, Хиндлината поема добила смисла“.
Александар Македонски бил како Амон=Зевс, Овен=Бик- тој во Библијата
бил прикажан како Арес=Јарец. Неговото потекло, по женска линија, било бригиско. Како Бриг Македонецот Пир бил прикажан како Јарец, што важи за Георг Кастриотис-тн.Скендербег.И боженствена Глаголицата со Лав и Кирилицата со Јарец.
„По ова предание божицата Фреја го прерушила Отар, својот љубовник- човек, во златен вепар и го повела да ја запознае жената- дива Хиндла, која била ‘пиво на сеќавање’ и така можела да се сети на потеклото на секого на светот. Хиндла
го препознала вепарот како Отар, син Инштајнов и на Фреја на сметка направила
еротична игра на зборови, оптужувајќи дека го ‘узјахала својот љубовник на патот
37
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Валхали’. Фреја не признала дека ‘имала под себе љубовник на пат’, ама подоцна
поново неа í се наругала поради маскираниот љубовник, говорејќи: ‘Многу други
се грееле под твојата сукња. На мојата благородна божица, í поскакуваш ноќта како коза во стадо јарецово“.
Пивото било македонско, Бикот Зевс и Посејдон Коњ-со врска Вепар=Нерез
со своите заби и нејзината плунка како морска пена. Следи бригискиот Јарец-Коза.
Земјоделските култури на јужниот Балкан се среќаваат во старата ера, а во
Европа во новата ера. Истото се однесува и за: говедо, коњ, свиња, куче, мачка итн.
Па градежи за живеење се подигале за време на Рим- врска со Македонците.
„Поентата на оваа приказна е дека Отар е со еден друг војник, Ангантир, такмично за водство на својот народ. Фреја ја наговорила Хиндла да ја набројува
Отаровата лоза, додека останатите жени-дивови дофрлувале коментари за жртвување на деца, говорејќи дека давно, давно младите синови на Јормунрек се жртвувани
на боговите“.
Давање жртви на боговите само по Александар Македонски- и во Америка.
„Фреја ја надмудрила Хиндла докажувајќи í неа дека Отар е потомок на боговите, користејќи се склоноста на оваа жена-дива кон оговарање и нејзината желба
да го прикаже своето обемно знаење за тоа кое е чие дете. Кога Хиндла добила информација дека Отар е потомок на боговите, Фреја признала дека Отар го изабрала
за свој љубовник да му помогне да постане водач на својот народ. Рекла: ‘Отар ми
поставил олтар. Поставил камења и го обоил во црвена со крв на говедо’. Својот
говор го завршила поносно тврдејќи дека Отар, која заправо го докажал своето право на престол со боженско потекло,отсекогаш својата вера ја полагал во божицата.
Врховен скадинавски бог бил Один, кој често го нарекувале Сèотец. Тој живеел во Асгард, домот на боговите. Стурлсон за него кажува дека е највисок и најстар од сите богови. Тој владеел со сите и со сите богови, без обѕир на тоа колку
биле моќни, го служеле како деца својот татко. Тој создал рај и земја и небо и сè
што таму се најдува.
Один имал само едно око и носел шешир со широк обод и со сино вело да не
би го препознале, што е опис кој би го можел да го поврзе со карактеристиката на
Сонцето. Тој владее со одаите на Валхал, каде хероите после насилната смрт во битките оделе да пируваат засекогаш. Один имал деца со разни божици, ама неговата
врска со божицата која владееле со Земјата му подарила син Тора, од кој барон Сент Клер Воин тврди дека има симболично потекло како шведски благордник. Исклучувајќи го Один, Сèотец, постојат уште дванаесет други богови кои сочинуваат
совет испод Один, а секој од нив во различно време бил пар со тринаесет божици,
секогаш обезбедувајќи на Один една преостаната божица која како облак го крие
неговото око, е прикажан како Сонце.
Едно од многуте Одинови имиња е и Господар на бесилката, име кое потекнало од неговата одлука да ја осети смртта и да ја сознае тајната на гробот. Самиот се приковал за големо дрво Игдрасил, говорејќи:
Висам овде закачен на дрвото, изложен на ветер, девет други ноќи; сум пободен со копје; сум се понудил на Один, самиот себе,
Приповедувањето завршува со ова објаснување:
Овие зборови се Одинови, пред него што беше људи. Овие беа неговите зборови, после смртта негова, кога се воздигна поново.
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Сме биле запрепастени со очигледни паралели со митот и Исус Христо,38
Кросли- Холанд за ова приповедување кажува:
Один учел од мудрите дивови, учек од мудреците кои ги дигнал од мртвите
и од обесени луѓе; и во овој мит Один чини најголема жртва. Тој умира да би добил
тајна мудрост која ја поседуваат само мртви и поново се дига да би ја користел таа
мудрост во светот на живите. Е познато дека почитувањето на Один и другите сродни богови подразбира жртвување на луѓе. Адам од Бремен, историчар од единаесеттиот век, бележи дека видел многу човечки лешеви како висат во жртвената
шума во Упсала, близу храмот во кого се најдувале идоли на Один, Тора и Фреја...
Паралели измеѓу Одиновата смрт и Христовото разапнување се запрепастувачки:
двајцата умреле своеволно; Один е прободен со копје, како и Христо; Один споменува недостаток за напиток за оживување, а на Христо му е дадена киселина;
Один вриснал пред него што умрел, а Христо ‘гласно’ крикнал“.
Се говори за жртвување на луѓе. Бидејќи за време на Александар Македонски не биле познати Евреите, наследниците на Македонците- Индијанците со крвна група 0 и А (монголските Индијанци биле само со крвна група 0 и ДНК сличност на онаа на Кореја и Тајван) жрвувале луѓе. Па следи Келтите биле Бриги, кои на
боговите не им жртвувале луѓе- жртвувањето на боговите биле од на Македонците.
„Се наметнува прашањето дали скадинавското предание за Один било под
влијание на христијанската приказна. Тој истакнува дека Скадинавците не се преобратиле во христијанството сè до 1000. година н.е. и сите елементи на скадинавскиот мит можат да се објаснат како дел на паганската традиција која датира пред
било каква врска со христијанското влијание“.
Исус не постоел, а Один бил пред христијанизирање-отпаѓа взаемната врска.
„Торовата мајка е позната и под други имиња, како што е Фреја или Фриг.39
Ни било познато и дека гледаме како професорот Елис Девидсон ги поврзува сите
аспекти на таа божица со имињата која веќе ја препознаваме бидејќи ја преставувале Венера.
Две главни божици на Аскард навистина наговестуваат два аспекти на истото боженство; и тоа е паралела со двострук аспект на божицата на плодноста на
Средниот Исток, која се појавува и како мајка и како љубовница. Понекогаш двете
улоги можат да бидат комбинирани во личноста на една божица, ама е вообичаено
различните аспекти да бидат персонифицирани под различни имиња.Дури е можно да се препознае тројството на божиците, како што се Ашхерах, Астарта и Анат“.
Кога се говори за влијание,треба да се поврзе жртвувањето на деца и вадење
на нивните срца. Па тоа било со Семирамида. Ваквата традиција била пренесена со
Македонците во Америка, како и човечки жртви. Истото се случило и во Европа.
„Знаевме дека овие три имиња на различни аспекти на планетата Венера од
нашето проучување на феничките богови, за кои подоцна ќе говориме детали. Елис
Дејвидсон оди дури и понатаму во ова поврзување кога кажува:
Литерарните извори обично одаваат впечаток дека постои една врховна и
моќна божица која може да се сматра сопруга или метреса на својот обожувач. Ако
тој бил крал, неговиот култ би постанал дел од државната религија и таа би добила
38
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званично почитување како дел на државната религија заедно со водечките богови.
Во скадинавското предание главна божица изгледа била Фреја...ама постои и Фриг,
Одинова жена, и затоа позната како кралица на Небесата... иако понекогаш Фреја
се поврзува со Один. (Фриг=Бриг- Бригија била Европа, име на Континентот, Р.И.)
И така, знаеме дека Скадинавците ја обожувале кралицата не Небесата, која
е во тесна врска со божицата, за која знаеме дека е планетата Венера. Истражувавме и понатаму да би виделе дали има повеќе детали за оваа кралица на Небесата и
брзо сме откриле дека има. Еден кенинг од Хиндлин поемата открива јасна врска
измеѓу Венера и феничката божица, Баалат-Гербал. Оваа божица често се опишувала како носи на глава дворски украс, сличен на кравски или еленски рогови. За ова
постој добар разлог, оти обликот кој планетата Венера го оцртува на небото за време на излегување и заодување на Сонцето, кога се вцрта во позадина на зодијакот, е
облик на рогови“. (Бригиски=европски рогови на бригиско=европско говедо, Р.И.)
Следи да се прикаже еден рог не на елен, туку на бригиското говедо, кое било во Феникија. А во Феникија бил и бригискиот коњ: Бик=Зевс, Пастув=Посејдон.
За Алдо Масо, во неговата книга „Феникијците“, тие ги славеле боговите од
гората Олимп, со главен бог Зевс. Брајер и др. пишат: „Овде биле најзанимливи приказните за боговите и хероите. Овие легенди, чиј средишен лик бил Гилгамеш, мошне многу потсетувале на Хомеровите епови“. Според Косидовски, феничките религиозни епови живо потсетувале на Хомер. Ова се потврдува и со Полибиј, според кој, во договорот за сојуз склучен 215 година меѓу Ханибал и Филип V боговите на Картагинците имале пелазгиски имиња (Зевс, Хера, Аполон, Дајмонот на Картагинците, Херакле, Арес, Тритон, Посејдон, Хелиос, Селена, Геја и други). Текстот бил буквален превод на пунски текст од договорот. Следи само едно: Пелазги.
Следи сликата на рогот- јас него не сум во можност да го претставам.
„Венерини рогови. Вака Венера се движи околу излегување на Сонцето кога
е утринска ѕвезда. Кога се движи како вечерна ѕвезда, остава траг на источниот пат,
како во огледало, на запад. По овој шаблон многу древни народи Венера ја поврзувале со роговите.(Овој текст е објаснување на сликата, која јас не ја прикажав, Р.И.)
Да се вратиме на Хиндлината поема, кога Фреја í приоѓала на капијата на
Одиновата дворана и се уплашила на рогатиот елен кој пасел пред вратите. Како
што Венерината стаза во облик на рог нестанува со излегувањето на Сонцето, така
нестанал и рогатиот елен од местото каде оваа божица го пронашла Один. Ова е занимиво ама, како и кај мнозина кенинги, остава широко подрачлје за погрешно толкување како и вкрстени зборови преку цела новинска страница. Сè ни постанува
многу појадно кога сме го пронашле најраниот мит“.
До денес Скадинавците како Викинзи носат роговите на бригиското говедо.
Викиншките лаѓи имале тело на бригиската змија и глава на македонски лав.
„Во раната историја на светот, Один водел војна со друга група богови и ѕидини на Асгрард биле уништени. Се раскажува тогаш кога патувачкиот ѕидар стигнал во Асгард и му понудил поново да ги изгради неговите здробени ѕидини, под
услов богот за возврат да му даде три ствари, Сонце, Месец и божицата Фреја. Е
опишано дека Фреја била облечена во одело толку светло да едино Один можел да
гледа директно во неа. Боговите пристанале на спогодба, ама инсистирале работите
мораат да почнат на зимската краткодневница и да бидат завршени на ден на летната долгодневница (два дена пред празниокот на свети Јован кого го слават масони-
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те и сочуван во нивните ритуали како симболични дена на степенот иницијација и
на другиот степен ‘преоѓање’). Три дена пред летната долгодневница ѕидарот скоро
го завршил кругот на ‘добро исклесан и поставен камен, снажен ѕид довојно висок
и јак да го задржи било кој непознат посетител во заливот’. Боговите биле очајни,
оти не би било повеќе никакво светло на небото кога некој би го однел Сонцето,
Месецот и божицата Фреја, трите најсјајни ствари на небото. Меѓутоа, им свенало
кога богот Локи на превара открил дека ѕидарот всушност, е прерушен див. Тор го
убил со својот чекан, додека ѕидардив викал: ‘Ме излагала банда на богови и куплерај на божици!’ Добро сме знаеле кои се три најсјасни предмети на небото. По
сјај тоа се Сонце, Месец и планетата Венера, или божицата Фреја, како оваа планета ја викале Скадинавците.
Следно што сме сознале е тоа дека Фрејините храмови биле толку значајни
јарли кои ги изградиле да нивната политичка моќ била уништено со плачкање на
тие граѓевини. Кога Олаф Тригвасон сакал да го свргне Јарлот Хаакон од Хелиголанд, кој некое време бил де факто крал на Норвешка пред крај на десетиот век н.е,
го направил тоа така што го истргнал ликот на Фреја од храмот кој семејството
Мор го изградил во чест на оваа божица, и каде Хаакон се поклонувал. Овој храм
бил близу на Трондхајм, на земјата на Јарл од Мор. И колку ни е познато, претците
на Вилијам, од кои го наследил јарлот од Оркни, биле јарли од Мор“.
Стои Хелиголанд=Хели Голан-д=го ланд - н = лад=лед, само ледина=земја.
Следи х=б, хели=бели, хелило=белило.Ова било светлина на Сонце=Хелиос.
„Пронајдовме уште еден детал во врска со скадинавските храмови, што не
погодило, оти било мошне ‘масонско’: нивните споени столбови. Ова е забележано
во извештајот за ископувањето во Фрејиниот храм од осмиот век во Трондхајм, кога е откриен испод подот на средновековната црква посветена на Девицата Марија.
Типично користење на вакви столбови се опишуваат во ‘Саги за Ејбигиј’, кој говори за тоа како викингот Торолф одлучил да се исели на Исланд и требало да избере
место на кое ќе се истовари. Кевин Кросли-Холанд преводува:
Торолф се фрлил од палубата на високите столбови од храмот- на еден од
нив била врезана Торивата фигура- и изјавил дека ќе се насели на било кое место
на Исланд каде Тор ќе го избере да испрати столбови на брегот.
Дали е мошно дека верувањето за Народот со гравирани садови опстанало
во северозападна Европа во период кој им се припишува на Келтите, и кај скадинавските народи кои никогаш не изгубиле контакт со северна Шкотска ? Кога би
можеле да го поткрепиме своето убедување дека и Евреите го примиле ова верување, тогаш би барале поновно спојување на две страни на истиот, оригиналниот, Венерин култ кој се раздвоил премногу од четири илјади и петстотини години и поново се појавил околу три илјади години подоцна, под водство на Сент Клеровите- семејства кои себе се прозвале со Света светлост. Дали оваа титула можела да се однесува на положбата на планетата Венера која е толку значајна за двете групи ?“.
Се кажа: „Кога би можеле да го поткрепиме своето убедување дека и Евреите го примиле ова верување...“. Ништо не било еврејско туку бригиско-македонско.
„Подоцна сознавме дека само делимично сме биле во право. ‘Света светлост’ била повеќе отколку посебна.
Нашите истражувања во врска со скадинавските претци на Вилијам Сент
Клер откриле неколку основни скадинавски верувања. Овие се најважни:
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1. Синови на нивните кралеви полагаат право да бидат синови на нивните богови.
2. Кога некој човек постане крал, тој тогаш постанува сопруг на некоја божица.
3. Постоел совет, составен од дванаесет парови на богови и божици, кои му помогал на Сèотецот да владее.
4. Три најсјајни предмети на небото, Сонце, Месец и Венера, претставувале три најважни божества.
5. Верувале во моќта на посветениот камен и посветеното дрво.
6. Имале низ апокалиптични верувања. (Апокалипса=а по ка липса=липса, Р.И)
7. Нивната божица Венера била заштитница на младоста.
8. Нивната божица Венера ги поттикнувала сексуалните активности во текот на
своите светковини.
9. Тие му со поклонувале на блудниот машки бог, познат по обем и моќта на својот
пенис.
10. Имале отец-бог кој висел на дрвото осум дена, да би умрел и сознаел што смртта им значи на обичните смртници. Осум дена после неговата смрт Сèотецот сам
себе се воскреснувал.
Како што и ќе докажеме, скадинавската теологија е неверојатна слична на
феничката, а носењето на рогови кое долго им се припушувало на Викинзите, изгледа дека потеклото од обожувањето на Венера кај скадинавските или старозаветните пророци, пред него што црквата се вмешала. Тек после средниот век роговите се поврзани со општото зло, а посебно со ѓаволското“. (Рогови-Бик=Зевс, Р.И.)
Кратките рогови, со посебно протегање, биле само бригијски. Тие не можеле
да бидат од Долна Македонија...,никако од Азија,каде нема климатски услови за говедото. Истото повеќе се однесува за коњот, а најповеќе изразено за свињата. Следи Фикинзите биле Венети.Поимот Венети не бил бригиски, туку само македонски.
Се говореше за Вотан, кој бил Арес-Марс...:Арс-Арсо-Арско с ки-Арсовски.
Следи Вотан=Водан=водан=воден до Едеса=Одеса + в = водес=водест.
Во прилог е и наводот: „Ниќифор III Вотанијат да дојде на власт (1078)“.
Следи Норман=нор ман=мон=мин=мун, мина=луѓе: нор=тн.словенски поим.
Па Викинзите со рогови на говедо, змија со лав на лаѓа, дури лав и јарец...
Во прилог е тоа дека Викизите биле Венети. Венети биле и Русите- Варјези.
За да се потврди наведеното, за Венетите и Антите пишат римските автори.
Иво Вукчевиќ,40 на стр. 79, вели: „Во помалку древни времиња, Србите/Словените биле познати под друго имиња- Венеди, Анти и Склавини. Името Енетои,
можно грчки облик за Венедите, има длабоки корени во старогрчките извори. Хомеровата Илијада извор од VIII век пред Христа, ги сместува Енетои во Пафлагонија (Мала Азија). Херодот (484-425. пред Христа) го сместува Енетои на Јадран:
Enetoi kad en to Adria. Во еден од своите трудови грчкиот драматичар Еурипид (480
-406. пред Христа) говори за Енети, населени или во Епир или во Мала Азија. Еден
век подоцна, Стабон (63. пред Хр.- 21. после Хр.) ги споменува Енетои на Јадран“.
Именките се правеле со в-н-т. Пример со в: В + Енети = Венети, т=д-Венеди.
Следи заклучокот, вон Балканот никогаш немало Венети пред Христос.
Бидејќи Склавините за првпат се појавиле во V век, се работело за Венети.
„За името Венети постојат исто така изузетно многу историски записи. Римскиот државник, војник и писател, Катон (234-149. пред Хр.) споменува Венети.
40
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На почетокот на I век после Христо Плиниј ги сместува Венедите на Вистула: ‘Кажуваат дека Померанија е населена сè до реката Вистула со сарматски Венеди,
Скири и Хири’.
Отприлика во исто време Мела ги сместува Индите (Винди/Венди) покрај
Сера/Срби во Скитија. На почетокот на II век наша ера Тацит го сместува Венедите
источно од Германите (‘нивните плачкашки упади ги воделе преку овие шумовити
и планински висоравни измеѓу Peucina[Карпаќани] Fena[источна Русија]). Птоломеј
(100-178. год.) ги сместува Венетите меѓу сарматските племиња на Балтичко море:
‘Големи народи ја населуваат Сарматија: Венеди долж целиот Венедски залив. Во
Пејтингеровата табла, извор од III после Христа, на списокот на народи кои живеат
вон границата на Римското царство, неколку пати се споменуваат Венеди: Venadi
Sarmatae и Lugiones Sarmatae северно од Дакија, Venadi кај делтата на Дунав“.
„Во Јордановата скратена верзија на трудот Магна на Аурелиј Касидор, учениот Римјанин од половината на VI век, кој под ист наслов го приредува на VI век,
многубројни Венети, сместени на Вистула, населуваат бескрајни области: ‘ab ortu
Vistulae fluminis per immense spatia Windarum natio populosa consedit.’“.
„Плиниј ги сместува Антите измеѓу Азовското и Каспиското море. Птоломеј
ги сместува на Крим и на устието на Дон. Други извори ги ставаат Антите на чело
на снажната словенска конфедерација сместена во областа на Дон, Донес и средниот Днјепар. Јордан ги сместува моќните Анти, најхрабри од овие народи, таму каде
што Понтското море прави кривина, на просторот измеѓу Днјестар и Днјепар, река
која повеќе денови од е оддалечена една од друга“.
Стр. 83: „Словените како Склавои конечно влегуваат во историските записи
како дунавски Склавини во Дијалози на Псеудо-Цезариј, компилација од V век заснована на еден дел на извори од IV век: ‘Склавенои... се диви, слободни и немаат
владетел... Меѓусебно се довикуваат како волци кои завијаат.’ Склавенои, према
овој автор, во секој смисол се сушта спротивност на несловенскит народ: ‘Фисонците, кои избегнуваат конфликт и покорно се потчинуваат на секого кој им наиде.’ “
Стр. 84: „‘Покрај разликите во името и на местото’, пиши Јордан, ‘сите, Венети, Анти и Склави се една крв и еден јазик’ “.
Значи, сите тие, како Македонците, имале само варварски=пелазгиски јазик.
Се говори само за тн.Словени (Анти, Венети и Склавини). Меѓутоа, никаде
го нема Словените- според слово: Русите се изјасанале за Словени 860 год. (Фотиј).
Стр. 299 во „Море словенско“: „Веќе во I век на нашата ера Птоломеј Балтичкото море го нарекува со Словенско море. Историчарите и археолозите се сложуваат во тоа дека густи словенски населби се основани во раниот среден век измеѓу
устието на Вистула и Килски залив, во областа на богатите ресурси и храна, населена со: ‘Словени кои предначеле во однос на сите други северни народи во обработката на земјата и изработување на корисни предмети.’ “
Следи да се говори за Венети вон Балканот и Мала Азија само во новата ера.
Бидеји тие биле на просторите, каде немало стари имиња, биле нови-Венети.
Овие поими биле однесени со Македонците.Исто било и со венетските руни.
За доказ дека времето на руни има врска со Венетите,кои биле Македонци, е
наводот на Ото Цирер.41 Тој, на стр. 346, пиши: „Руни, германско знаци за пишување, кои со нивните изворни 24 ‘букви’ образуваа вид афлабет. Секоја руна поседу41
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вала име, била израз на зборот или поимот, освен нејзиното значење како гласовен
знак. Рунското писмо се образувало тек на допирот на Германите со Римјаните- на
почетокот на 3 век после Христос“.
Само во Римско време Македонците биле колонизирани како скотој=Скоти.
Етрурците биле Венети со балканско потекло, а и Русија била Венетија...
Белците ги однеле руните на Исток- во јапонското писмо постојат руни итн.
Следи да се говори и за турски руни. Рунско писмо имале и Хазарите итн.
Како што не се прифаќа да се одгонетни етрурското писмо со тн.словенски
јазици, истото се прави и со тибетанското, кое било дури од „нечитливи ракописи“.
Истото се однесувало и однесува со венетските=тн.словенски руни и друго.
Со македонските колоности се шират поимите Анти и Венети, кои станале и
Склавини. Германија била венетска со венетски руни, а и Склавинија...
ПОВЕЌЕБОЖНИ УЧЕЊА
Х. П. Блавацка (2006), книга Клуч на теозофија, Прво поглавие- Теозофија и
теозофско друштво, во поднасловот значење,книгата ја започнува на стр. 9 и пиши:
„Теозофијата е Боженско знаење или наука“.
„‘Боженската мудрост’, теозофија или мудрост на боговите, како што е теогонија родослов на боговите. Зборот теос на грчки значи бог, едно боженско суштество, ама сигурно не ‘бог’ во оној смисол во кој тој збор секојдневно го користиме.
Затоа,тоа не е ‘мудрост на богот’, како што некои преводи, туку боженски мудрост,
онаа мудрост која ја поседуваат боговите. Терминот е стар неколку илјади години“.
„Ни доаѓа од александријските филозофи кои се викале љубители на вистината, филателеји, од фил, ‘љубител’ и алетеја, ‘вистина’. Името теозофија датира
од треттиот век на нашата ера; прв го употребил Амоније Сакас (Ammonius Saccas)
како и неговите ученици,42 кои го основале еклектичкиот теозофски систем“.
„Пред сè да се пренесе одредената, возвишена морална вистина на своите
ученици и сите оние кои се ‘љубители на вистината.’43 Главна цел на основачите на
42
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својата Електичка филозофија, називот потекнува од праксата- толкувања на сите светски легенди и
преданија, митови и мистерии, по пат на правила и принципи на аналогии и преводување: така што
се случувало од надворешниот свет да се смета за изразување и операции на човеката душа. Исто
така ги викале Новоплатничари. Мада теозиофијата, или Еклектички теозофски систем воглавно му
припаѓа на треттиот век, ако му се верува на Диоген Лаертиј, таа потекнува уште од пораното доба,
бидејќи авторот овој систем му го припишува на египетскиот свештеник, Пот-Амун, кој живеел во
раното доба на Птоломејовата династија. Истиот автор ни говори дека името е коптско и дека го
означува оној кој му е посветен на Амун, Богот на Мудроста, теозофијата одговара на Брама- Видји,
боженско знаење.
43
Еклектичката Теозифија била поделена на три категории: (1) Верување во едно апсолутно, несфатливо и врховно божество или безгранична супштина која е основа на целокупната природа и сè
што есте, видливо и невидливо. (2) Верување во човекот на вечна, бесмртна природа, затоа што таа,
бидува зрак на Универзалната душа, идентична со нејзината суштина. (3) Теугри, или боженско дело или создавање дела божји: од теои, богови и ергеин, делати. Изразот е мошне стар и бидејќи припаѓа на речникот МИСТЕРИЈА не бил популарен. Тоа било мистично верување- практично докажано од страна на иницирани адепати и свештеници- да ако човек постане чист како што се просветени битијата те. ако се врати во својата исконска чиста природа-би можел да ги покрени боговите
да му пренесат Боженска тајна било субјективно било објективно. Такво верување било трансцеден-
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Еклектичката теозофска школа била исто така и еден од трите цели на модерните
наследници,на Теозофското друштво,а тоа е:да се помират сите религии,секти и народи во единствен заеднички систем на етики, кои се засниваат на вечни вистини“.
„Нивното споредно проучување и анализа. ‘Мудрст-Религија’ постои уште
од давнина. Истоветноста на примитивните религиозни филозофии докажува со
чинителот дека се иницирани и подучувани со идентични доктрини во МИСТЕРИИТЕ, иницијација која била универзална. ‘Сите стари обреди покажуваат дека единствената теозофија била присутна и пред нив. Клучот кој го отвора еднаш, мора да
го отвори и секој следен пат- во спротивност не е вистински клуч.’44 “
„Работејќи го истото она што ние денес покушуваме да направиме. Новоплатоничарите биле големо дело и припаѓале на разни религиски филозофии45,како
што е случај и со нашите теозофи. Во она доба, евреинот Аристобул признал како
Аристетоловата етика претставувало езотерично учење на Мојсијевите закони; Филон Јудејски се трудел да го всогласи Петокнижјето со Питагорината и Платоновата филозофија, а Јосиф докажал дека кармелиќанските Есени само ги копирале и
следеле египетските Терапеути (исцелители). Исто се случува и сега, во нашето доба. Ние можеме да ја покажеме линијата на падот на секоја христијанска религија,
дури и секоја најмала секта. Секоја помала секта е изданок или огранок кој се изтален аспект на она што денес го викаме спиритуализам; ама бидејќи масата го злоупотребува и погрешно го толкува, тоа се сматрало со некроманија и било забрането. Искривената пракса на Јамблиховата теугрија уште секогаш се одржала во магијските церемонии како кај некои денешни кабалисти. Модерната теозофија ги одбегнува и одфрла двете овие, како магија така и како некромантија, сматрајќи ги како опасни.
Вистинската боженска теугрија захтева скоро надчовечка чистота и светлост во животот, во
спротивно, тие се дегенираат, во феномен на медиум или црна магија. Директните ученици на Амониј Сакас, тв. Теодидакти (божја-мисла)- како што Плотин и неговиот следбеник Порфириј ја отфрлиле теугријата, да на послеток преку Јамблих, кој го напишал делото на Плотин ‘De Mysteriis’, потпишувајќи го со името на својот учител, чуениот египетски свештеник Абамон, би се прифатиле.
Амониј Сакас бил роден во христијанско семејство и бидејќи бил одбиен од догматичното, спируалистичкото христијанство уште во детството, постанал Новоплатоничар и како Ј. Беме (Boehme) и
останатите големи пророци и мистици. Говорел дека боженската мудрост му открила во сновите и
визиите. Оттука му име теодидактус. Одлучил да ги помири сите системи на религијата и да воспостави вера заснована на етика, покажувајќи дека сите тие водат од ист извор. Неговиот живот бил
толку безгрешен и чист, неговото учење е така темелно и обемно дека неколку црквени Оци биле
негови тајни ученици. Климент Александријски говорел возвишено во него. Плотин, ‘Св. Јован’ од
Амониј, исто така бил мошне ценет и почитуван и имал мошне темелно учење и исправни ставови.
Кога имал триесет девет години, му се придружил на римскиот имератор Гордиј и неговата армија
на Исток, како таму би ја примил инструкцијата од мудреците од Бактрија и Индија. Основал школа
на филозофија во Рим.Порфириј,негов ученик,чие вистинско име било Малек (хеленизиран Евреин),
ги собрал делата на својот учител. Порфириј и сам бил голем писател: напишал алегорични преводи
на некои изводи од Хомеровите дела. Системот медитација, кого филатејите го придржувале, бил
екстаза, систем сличен на индијската јога. Сè што ни е познато за Еклектичката школа потекнува од
Ориген, Лонгин и Плотин, директни ученици на Амониј.- (Види Eclectic Philos. By A. Wilder)
44
А. Вајлдер, наведено дело, стр. 11.
45
Под Филаделфиј се случило тоа јудаизмот да се зачврсти во Александрија,те така хеленистичките
учители постанале опасни ривали на колегите, рабините од Вавилон. Како тоа авторот на Еклектичката филозофија запазува: „Будистичкиот, ведантички и магијски систем се развивало упоредо со
филозофијата на Грција во тој период. Не било убаво тоа што мислителите претпоставувале дека нескладот меѓу зборовите мора да престанат и што сматрале дека е можно да се издвои еден хармоничен систем од овие различни учења... Панен, Атенагора и Климент биле мошне добри упатени во
Платоновата филозофија и го сфатиле нејзино суштинско единство со ориентални системи.“ (стр. 4)
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двојува од поголема гранка, ама изданоците или гранките растат од едно дебло наМУДРОСТА-РЕЛИГИЈА. Ова сакал да го докаже Амониј кога се трудел да влијае
на неверниците, христијаните, евреите и идолопоклониците, така што им говорел
да ги стават на страна своите аргументи и препирки, не заборавајќи дека сите тие
се под закрилје на една вистина, само во разлилни одежди и дека сите тие се деца
на една заедничка мајка46. Иста оваа цел ја има и теозфијата“.
Од наводите се потврдува дека еврејството било од ист извор со повеќебожноста. Таква била хеленската со хеленските автори-тогаш не биле познати Евреите.
За историјата Евреите почнуваат да се познаваат од Александрија. Таму тие го прифатиле повеќебожниот=хеленски јазик коине, па тогаш Евреите постанале Хелени.
Па следи да се говори за основата „за старите теозофи од Александрија“.
„На основ на огромен број познати писатели, Мошеим, еден од нив кажува:
‘Амониј сматрал дека религијата на масата и одела рака под рака со филозофијата и
дека со неа ја делела судбината кога била затруена и помрачена со обично човечко
мислење, со сујеверија и лаги, те мора да се врати на својата оригнинална чистота и
да се развива на филозофски принципи; сè што Христ имал на ум било да го поврати и обнови првобитниот интегритет на мудроста на старите, да го смали сујеверието кое било толку застапено, и со дел да го исправи, со дел да ги избриши грешките кои се поткрале во тогашните популарни религии.’ И тоа е заправо она што
современите теозофи говорат. Само додека политиката на големиот Филалетереј ја
подржувале и помогале два црковни оци, Климент и Атенагора, потоа, сите учени
рабини од синогогите и академијата, со обѕир на заедничката доктрина, ние, неговите следбеници на истиот пат, не сме добиле никакво признание туку, напротив,
критика и оптужба. Тоа покажува дека луѓето пред 1500 година биле потолератни
отколку што се денес, во овој просветен век“.
Па се прашува, „дали црквата го подржувала и го охрабрувала Амониј...?“.
„Никако, тој бил роден како христијанин, ама никогаш не ја прифаќал христијанската црква. Како што истиот автор за него рекол: ‘Тој морал да го изнесува
своето учење во склад со Столбовите на Хермес47, за кој Платон и Питагора порано
знаеле и на основ на кои ја формирале својата филозофија. Пронајдувајќи го истото
учење во пролог на Евангелието по Свети Јован, мошне точно претпоставил дека
Исусовата цел била да ја врати големата доктрина на мудроста во нејзин првобитен
облик. За наводите од Библијата и приказните за боговите сматрал дека се алегории
46

Мошеим, Амонијев ученик кажува: „Сфаќајќи дека, не само грчките филозофи, туку и филозофи
на разни варварски народи, биле во совршен склад едни со други, земајќи ги во обѕир суштинските
ствари, тој се зазел да ги прошири ставовите на сите тие разни секти како би покажал дека тие потекнуваат од еден ист извор и дека настојуваат кон иста цел“. Ако оној кој пишел во Единбуршката
енциклкопедија за Амониј знае за што говори, тогаш тој ги опишува современите теозофи, нивното
верување, нивната работа, оти наведува, мислејќи на Теодидакте: „Тој ја освоил доктрините кои се
земени од Египет (езотериите биле од Индија) во поглед на Универзумот и Боженствата, сметајќи
дека чинат една голема целина, мислејќи на вечност на светот... и воспоставил систем на морални
дисциплини кои на луѓето кој им овозможувал да живеат во склад со законите на нивните земји и по
начелата на природата, ама и захтевал од мудреците со својата контемплација да ги воздигнат нивните умови...“ (А. Вајдлер, наведено дело, стр. 5)
47
Хермесови столбови- Хермес или Тот, бил татко на мудроста во стариот Египет.По преданијата
тој својата книга знаење го скрил испод столбот, ама, потоа, се случило тоа знаење да се претворило
во два камени столба. (Нап. уред.).
Маите од Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес (Тот).
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кои ја илустрираат вистината, или приказните кои треба да се отфрлат.’ ‘Штоповеќе’, како што Единбуршката енциклопедија, ‘признал дека Исус Христ бил одличен
човек и ‘пријател божји’, ама тврдел дека укинувањето на обожување на демони
(богови) не било негово дело, туку дека едина негова намера била да ја прочисти
древната религија.’ “
„Ни Буда, ни Питагора, ни Конфучие, ни Орфеј, ни Сократ па дури ни Исус,
не оставиле никакви ракописи. Па ипак, тоа сите се историски личности и нивните
учења преживеале до денес. Амонијевите ученици (меѓу ним Ориген и Херениј) ги
запишале расправите и објаснувањата на неговата етика. Наравно, тоа се историски
списи. Што повеќе, неговите ученици- Ориген, Платон и Лонгин (советник на познатата кралица Зонобија)- оставиле обемни записи за филалетејскиот систем- за
овие настани, бидејќи нивното мислење за верата во јавноста било познато, со обѕир дека школата била поделена на егзотерични и езотерични учења“.
Следи да се говори за МУДРОСТ- РЕЛИГИЈА која била езотерична.
„МУДРОСТ-РЕЛИГИЈА тоа секогаш и била; само со тоа, бидејќи последен
можен збор на човечкото знаење, бил, затоа, внимателно сочуван. Со векови им претходела на александријските теозофи, ги достигнала модерните, а ќе ги преживее
и сите останати религии и филозофии“.
Стр. 16: „Она што е зачувано меѓу Иницираните од сите земји, меѓу озбилните трагачи за вистината- учениците- во сите оние краишта на светот каде вакви
теми секогаш биле најценети и имале голем број следбеници: во Индија, Централна
Азија и Персија“.
Следи да се прашува за „некои докази за нивниот езотеризам ?“.
„Најдобар доказ е чинителот дека секој древен религијски или, подобро да
се рече, филозофски култ се состои од езотерично или тајно учење и езотеричното
(надворешно, јавно) служење. Што повеќе, е познат чинителот дека МИСТЕРИИТЕ
на древните во секој народ вклучувале ‘повеќе’ (тајни) и ‘помалку’ (јавни) МИСТЕРИИ- нпр. при свеченостите во Грција кои се викале Елеусински. Од хиеорофант од Самотраки, во Египет, и иницраните брамани во стара Индија, до доцните
еврејски Рабини, сите ги зачувале своите тајно верувања (bone fide) од страв да не
постанат световни. Еврејските рабини своите световни религијски обреди ги нарекувале маркавах (надворешно тело), што е ‘инструмент’ или омотач кој содржи
скриената душа- те. нивното највозвишено тајно учење. Ниеден народ, преку своите свештеници, не го пренел, на масите своите вистински филозовски тајни, туку
секогаш им ја давал само надворешната луштура. Северниот будизам има свои ‘повеќе’ и свои ‘помалку’ инструменти, познати како Махајана, езотерична, и Хинајана, егзотерична школа. Не можеме да ги кривиме за вакви тајновитости, оти вие сами, сигурно, на своите овци како храна не би му дале дисертација од ботаника, вместо трева ?! Питагора својата гноза ја викал ‘знаење за стварите како што се’ или e
gnosis ton onton и така го сочувал знаењето само за своите заветувања на учениците- за оние кои можеле да создаваат таква ментална храна и да се чуствуваат задоволни: потоа ги обрзал на молчење и тајност. Окултната азбука и тајната шифра
се развила од староегипетските хиероглифи, тајни кои во старите времиња ги поседувале едино хиерограматичарите или иницираните египески свештеници. Амониј Сакас, како неговите биографи кажуваат, ги обврзал своите ученици со заклетва да не им ги откријат неговите повеќе доктрини никому, освен на оние кои веќе
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се упатени во предзнанијата и кои исто така се под заклева. Конечно, зар не наидуваме на исто и во христијанското,меѓу гностиците, па дури и во Христовото учење?
Зар тој на масите не им говорел приказни кои имале двоструко значење, а им ги објаснувал само на своите ученици ? ‘Вам’, говорел, ‘ви е дадено да ги знаете тајните
на царството небеско, ама на оние кои се свртени надвор, сите тие ствари се речени
во парабола (Марко IV.II)’. Есените од Јудеа и Кармелиќаните направиле слична
поделба на своите следбеници на почетници, потоа на понапредните и завршни’,
или оние иницирани. Примери можеме да најдеме во секоја земја“.
„Не би рекла. Не постој ниеден лексикограф кој бил во состојба да си објасни било себе, било на други, како што тоа надчовечките знаења достигнуваат со
физички и хемиски процеси. Да Вебстер рекол ‘метафизичките и алхемијските процеси’, дефиницијата би била скоро точна, вака, таа е апсурдна. Како древните, така
и модерните теозофи кажуваат дека бесконечно не може да се знае со помош на конечното- те. да се доживее конечен на своето- ама со боженската суштина може да
се комуницира во вишото Спирутално Јаство во состојба на екстаза. Оваа состојба,
попат на хипнотизмот, тешко може да се достигне со помош на ‘физички и хемиски
средства’48“.
Стр. 18: „Вистинската екстаза Плотин ја дефинирал како ‘ослободување на
умот од неговата ограничена свест, постигнување на единство и идентичност со бесконечното.’ Таа највисока состојба, кажува проф. Вајдлер, ама не и трајна, и ја достигнуваат, само мошне мал број луѓе. Таа истовремена е со состојбата која во Индија е позната како самади. Неа ја практикуваат јогини, кои го предизвикаат со крајно воздржување од храна и пијалок, како и вложување на ментален напор во прочисување и воздигнување на умот. Медитацијата е тиха и неизговорена молитва,
или, како што тоа Плотон го кажува ‘непрекинато вртење на душата кон боженското, не барајќи никакво посебно добро (како што тоа е вообичаено за молитва) туку
заради самиот- за универзално Врховно добро’, чиј дел на земјата сме ние и од чија
суштина сите сме произлегле. Затоа, додава Платон: ‘остани тих во присуство на
боженските битија, додека не отклони темнината од окото твое и да ти овозможи
ти да го видиш помошното светло кое од нив доаѓа, не она што се чини дека е добро, туку она што е вистинско добро“.
На стр. 19 се прашува, дали теозофијата е нова измислена шема ?
„Само незнајците можат тоа да го помислат. Таа е стара колку и самиот
свет, ако не по име, тогаш по своето учење и етика, а исто така претставува најширок и најкатолички49 систем“.
48

Тоа е она што учениот автор на неоплатонизмот и алхемија, проф. Вајдлер F.T.D. го опишува како
спиритуална фотографија. „Душата е фотоапарат во кој стварите и настаните се иднина, минатост и
сегашност, се подеднакво застапени и умот постанува свесен. Извон нашиот секојдневен свет ограничувањата, сè е само еден ден или состојба- минатото и иднината се содржени во сегашноста.“
Смртта е последна екстаза на земјата.
49
„Тогаш душата се ослободува од ограничувањата на телото, нејзиниот виши дел се соединува со
вишата природа и постанува соучесник во мудроста и вишото знаење на вишите суштества.“ Вистинската теозофија, за мистиците, е онаа состојба која Аполониј од Тијане ја опишува: „Можам да ја
видам сегашноста и иднината јасно како и огледалото. Мудрецот не мора да чека на испарување од
земјата и на загадување на воздухот да би го предвидел настанот...“ Теои, или богови, ја гледаат иднината, обичниот човек сегашноста, мудрецот, она што ќе се случи. „Теозофијата на Мудреците“, за
која се говори, убаво е опишана во изјавата: „Царството Божјо е во нам“.
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„Ние веруваме дека во минатото постеле народи со култура духовно сигурно ‘понапредни’ отколку што е нашата денес. Ама, постои повеќе разлози за ова
своеволјно незнаење. Еден од тие Свети Павле им дал на културните Атињани- вековниот губиток на вистинскиот духовен увид, па дури и интерсирање, заблагодарувајќи на преголемото предавање на чулните ствари и предолгото робување со
мртвото слово на догмата и ритуализмот. Ама најјак разлог за тоа лежи во чинителот дека теозофијата отсекогаш е чувана во тајност“.
Стр. 20: „Узроците биле следни: прво, изопаченост на просечната човечка
природа и нејзината себичност, која секогаш бара да ги задоволи желбите на штета
на блискиот и драгиот. На такви луѓе никогаш не можеледа им бидат поверени боженските тајни. Друго, нивната неспособност да го сочуваат светото и боженското
знаење од скрнавење. Ова друго е највозвишена вистина и симболи довело до искривување, а духовните ствари пополека се трансформирало во антропоморфни, конкретни и груби претстави- со други зборови, довело до закржлување на боженските
идеи, претворувајќи ги во идолопоклонство“.
Следи за „Езотерични будисти“, како и следбеници на Буда:
„Ништо повеќе од музичари кои се следбеници на Вагнер. Некои од нас се
будисти по религија; па ипак, меѓу нам е многу поголем број на хиндуси и брамани
отколку будисти, и многу повеќе родени христијани од Европа и Америка отколку
преобратени будисти. Грешка се појавила услед неразбирање на вистинското значење на насловот на г-дин Синетовото сјајно дело ‘Езотерички будизам’, чиј последен збор треба да се пиши со едно д (Будизам) вместо со две, како тогаш Будизмот
би значел она што е и наменето да значи, обично ‘мудрост’ (Bodha, bodhi, ‘интелигенција’, ‘мудрост’) уместо Buddhism, Gautamina религиозна фолозофија. Теозофија, како што веќе е речено, е МУДРОСТ-РЕЛИГИЈА“.
Следи „разлика измеѓу бидизам, религија која ја основал принцот од Капилавасту и будизам, ‘мудрост-измот’ “, кој е синоним за теозофија ?
„Заправо иста онаа разлика која постои измеѓу тајното учење на Христо,
викано ‘мистерија на царството небеско’, и подоцнежниот ритуализам и догматската теологија на црквата и сектата. Буда значи ‘Просветен’ од bodha што значи разбирање, мудрост. Ова постанало езотерично учење кое Гаутама им го пренел на
своите архатими“. (Буда=буда- буден; Будимпешта=будим [буди-м]пешта, Р.И.)
Стр. 21: „Тие исто така можат да ја порекуваат природата дека има било какви тајни поради луѓето од науката. Тоа ќе докажам со Будиниот разговор со неговиот ученик Анандо. Неговите езотерични учења биле едноставно гупта видја (тајно знаење) на старите брамина, клуч кој нивните наследници, со мали изузетоци,
потполно го изгубиле. И таа Видја преминала во она што е сега познато како внатрешно учење на Махајан школа на Северниот будизам. Оние што го порекуваат
едноставно се незнајци кои се претворуваат дека се ориенталисти. Ве советувам да
го прочитате Кинескиот будизам, на г-дин Едкинс- посебно поглавјето За езотеричните и егзотеричните школи и учења- па тогаш да судите за древниот свет на таа
тема“.
Па наведените учења немале врска со било што монголско- само пелазгиско.
Па прашањето, дали етиката на Теозофијата не е идентична со онаа на Буда?
Значењето на овој збор е употребен во неговиот изворен смисол: сеобфатно, и нема никаква
врска со католичката догма на западната христијанска црква. (Нап. прев.)
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„Секако, затоа што таа етика на душата е Мудрост-Религија, а некогаш била
заедничка своина на новите посветеници на сите народи. А Буда бил прв кој оваа
узвишна етика ја вовел во своето јавно учење и го поставил како темел и само суштина на својот јавен систем. Заправо овде лежи огромна разлика измеѓу егзотеричниот будизам и сите останати религии. Додека во останатите религии на прво место се најдува ритуалите и догмата, во будизмот етиката отсекогаш била она на што
се инсистира. По тоа будизмот и тефозијата скоро се идентични“.
„Голема разлика измеѓу теозофијата и егзотеричниот будизам е што будизмот, како го претставува Јужната црква, потполно го негира: а) постоење на било какво Боженство и б) било на каков свесен живот после смртта или дури било каква
самосвесна индивидуалност која ја преживува смртта. Такво е барем учењето на
сијамската секта, која денес се сматра најчист облик на егзотеричен будизам. И
стварно е така ако се повикаме само на Будиното јавно учење: разлог поради кој се
задржувам во овој дел ќе го објаснам подоцна. Меѓутоа, школата на Северната будистичка црква, основана во оние земји во кои се иницирани архати се настаниле
после Учителовата смрт, го подучуваат тоа што сега се вика теозофска доктрина,
затоа што поседува дел на знаење на првите посветеници- докажувајќи, на тој начин, како вистината била жртвувана за мртво слово претерано ревносно, на ортодоксен Јужен будизам. Ама, колку е повозвишено, понаучно и помудро ова учење,
дури и како мртво слово од учењето на било која друга црква и религија. Па ипак,
теофизија не е будизам“.
Стр. 25: „...Сегашното Теозофско движење понекогаш се објаснува како покушување христијанството да се преобрази во будизам, што едноставно значи зборот ‘ерес’ изгубил на снага и престанала ва влива страв...“.
Стр. 26: „...Тезофијата е оптужена дека е будистичка и антихристијанска,
како овие две можат да одат заедно, со обѕир дека и будизмот и христијанството,
како ги прикажуваат нивните основачи, сматраат дека братството е доктрина на
животот. Така се сматра дека теофизијата е нешто ново под сонцето, или, во најдобар случај, стар мастицизам маскиран со ново име...“.
Стр. 29: „...Додека две треттини на цивилизираното општество се потсмева
на самата идеа дека постои ишто во теофизија, окултизмот, спиритуализмот или кабала, преостаната треттина е составена од најразлични и често антагонистички елементи. Некои веруваат во мистичното, па дури и во натприродно (!), ама секако верува на свој сопствен начин. Други сами ќе ја проучуваат кабала, психички дисциплини, месмеризам, спиритуализам или некоја форма на мистицизам. Резултат на
ова е дека не постојат два човека кои мислат исто, нема двајца кои ќе се сложат
околу некои основни окултни принципи, мада многу за себе тврдат дека имаат
ултима туле знаење и убедување на луѓето околу себе дека тие се потполно реализирани адепти. Не само дека Запад нема научно и прецизно знаење за окултизмотдури ни за вистинската астрологија, едина гранка на окултизмот која, во секое егзотерично учење, има точни закони и точни системи- туку никој нема било каква
идеа за тоа што е окултизмот воопшто. Некои древни мудрости се ограничуваат на
кабала и еврејски Зохар и го толкуваат на свој сопствен начин во однос на мртвиот
збор на рабинскиот метод. Други сматраат дека Сведенборг или Беме (Boehme) е
конечен израз на највисоката мудрост, додека, поново, третти гледаат месмеризам
како најголема тајна на древната магија. Сите кои својата теорија ја ставаат во пра-
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кса, лебдат како носени со ветер и одат во црна магија од незнаење. Среќни се оние
кои ова го избегнуваат, бидејќи немаат ни критериум, ни начин да разлучат измеѓу
вистинското и лажното“.
Стр. 31: „...Има мистики кои ги откриле големите ствари од хемијата и физичките науки, скоро залезувајќи во алхемија и окултизам; потоа, има оние кои, со
помош на сопствената генијалност, откриле делови, ако не и цела изгубена азбука
на ‘мистериозните јазици’ и кои затоа се во состојба исправно да ги читаат хебрејските списи;50некои,пак,бидејќи се пророци, имале предивни скриени тајни на Природата. Ама, сè тоа се специјалисти. Еден е теоретски пронајдувач, други се хебреи,
те. секташи Кабалисти, треттти Сведенборг на модерно доба, кој што порекува сè и
секого вон неговата посебна наука или религија. Ни еден од нив не може да се пофали дека створил некое универзално или макар национално добро, па само со тоа
ни добро за себе. Со иземање не неколку исцелители- онаа класа која кралскиот колеџ на физичари и хирурзи би ги нарекол крекетуши, никој од нив не му помогнал
на човештвото со својата наука, дури ни само неколку луѓе од иста заедница. Каде
се старите Халдејци, оние кои чинеле чудо со лечењето, ‘не со лажниот сјај, туку со
едноставност’ ? Каде е Аполониј од Тијане,51 кој излечил болесни и подигал мртви
во било која клима и под било кои околности ? Ние знаеме за некој специјалисти од
Европа кои ñ припаѓале на претходната група, ама никој од посовремените, освен
во Азија каде тајната на јогина- ‘да се живее во смрт’, уште секогаш е сочувана“.
Стр. 34: „Многу поголем- ако е практичен и стварно учен окултист, а не
некој кој себе само се нарекува окултист. Окултните науки, како што е опишано во
енциклопедијата, не се ‘имагинативни науки на средниот век кои се во врска со некои тобожни акции или влијанија на окултните квалитети или натприродни моќи,
како што се алхемија, магија, некромантија и астрологија’, затоа што тие се стварни, актуелни и мошне опасни науки. Тие говорат за скриени потенцијали на сè што
постои во природата, развивајќи и култивирајќи го тие моќи, ‘латентни во човекот’,
давајќи им огромна предност над смртниците во незнаење. Хипнотизмот, кој постанал мошне популарен и кој веќе научно се испитува, е добар пример за тоа.
Хипнотичките моќи се откриени скоро случајно, мада месмеризмот на тоа прилично допринел; и сега, способниот хипнотичар може да чини што год сака- да го натера човекот да изиграва будала, а да овој на тоа да не е свесен, ама дури да го натера да почини злочин- и така да го замени хипнотизерот во исполнување на неговите зли цели. Зар ова не е ужасна моќ ако му се даде рака на безобѕирна личност ?
И ве молам да не заборавите дека ова е само една од помалите важни гранки на
окултизмот“.
„Ако смеам да приметам, оваа ваша опаска е меч со две оштрици. ‘Најкултурните и најучените луѓе’ меѓу вас исто така сметаат дека христијанството и останатите религии се остатоци на незнаења и суеверја. Луѓето сега по секоја цена
почнуваат да веруваат во хипнотизам, а некои, дури и меѓу најкултурните- во тео50

(Изгубени јазици немало,туку јазик на Белците-пелазгиски, кој бил тн.словенски: оспоруван, Р.И.)
Аполониј од Тијане- живеел во 1 в.н.е.: следбеник на Питагориното учење, познат, инаку, по својот астетски начин на живот,со моралното учење и окултните моќи.Теугрист и адепт највисок степен, ја проучувал феникијската наука во еднаква мера како и Питагорејската филозофија. Патувал
широко низ познатиот свет, бил во Вавилон и Индија каде се сретнал со халдејците, магите, браманите и будистите. Целиот свој живот ја подучувал возвишената етика, вршел исцелувања, прорекувал и изведувал ‘чуда’. Пред својата смрт, основал езотеријска школа во Ефес. (Нап. уред.)
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зофијата и нејзините феномени. Ама кој меѓу нив, освен свештениците и слепите
фанатици, ќе признаат дека веруваат во библиското чудо ? А заправо е тука точка
на разминување.Има мошне добри и честити теозофи кои веруваат во натприродни,
боженски чуда исто така, што не е случај со ниеден окултист. Затоа што окултистот
ја практикува научната теозофија, заснована на прецизно знаење за тајните дела на
природата, додека теозофот, практикувајќи ги тв. паранормалните моќи без знаење
на окултизмот, едноставно настојува со опасен облик на медијумство, оти, мада ќе
се одржи теозофијата и нејзините најуважени етички кодекси, тој тоа ќе го практикува во мрак, со искрена, ама слепа вера. Било кој, теозоф или спиритуалиста, ако
покуша да се бави се некоја гранка на окултната наука- нпр. хипнотизам, меснеризам или дури со некои тајни ствари на физичкиот феномен, итн.- без рационално познавање на овие моќи, ќе биде брод без компас, фрлен усред бура на океанот“.
Стр. 35: „Ако под ‘спирутализам’ го сматрате она што спиритистите го даваат како објаснување за некој паранормален феномен, тогаш воопшто да не веруваме. Тие сматраат дека сите овие манифестации ствараат ‘духови’ на мртвите,
воглавно на нивните роднини, кои се вратиле на земјата, како кажуваат, да комуницираат со оние кои ги сакале, или за кои се поврзани. Ние ја негираме оваа точка на
гледиште. Ние тврдиме дека духовите на мртвите не можат да се вратат на земјата
освен во јако ретки случаи, во кои можда подоцна ќе се повратат, нити можат да
комуницираат со луѓето, освен во крајна субјективна смисла. Она што се појавува
објективно, е само фантом на бившиот, физички човек. Ама во физички, да го наречеме ‘спиритистички’, спиритуслизам, ние најодлучно не веруваме“.
Стр. 36: „Гледаме на нив од разни аглови. Узроците на манифестации ни во
кој случај не се така едноставни како што тоа го мислат спиритистите. Изнад сè,
dues ex machine тв. ‘материјализација’ е обично астрално тело или ‘двојник’ на медиумот или некој од присутните. Ова астрално тело исто така предизвикува или
оперира при прилика на манифестацијата на автоматското пишење, манифестација
слична ‘Devenporte’ и др.“.
„Тоа зависи од природата на манифестацијата. Понекогаш останува како камалокичка ‘луштура’ на умрената личност,во другите случаи останува Елементали.
‘Дух’ е збор со високоструко и пошироко значење. Јас всушност не знам точно што
спиритистите подразбираат под тој збор ама, она што ние разбираме од нивните објаснувања е тоа физички да се појават, предизвикани од страна на реинкарнираното
его, спиритиуална и бесмртна ‘индивидуалност’. Тука хипнозата ние потполно ја
отфрлуваме. Свесна идивидуалност без тело не може да се материјализира, нити
може да се врати од својата деваханска сфера на објективен земјен план“.
Стр. 37: „Тоа не докажува дека интелигенцијата и знаењето за кои говорите
да припаѓа на духовите или исти да зрачат од душата која се изгубила од телото.
Сомнамбулисти се познати по своето компонување музика, создавање поезија или
решавање на математички проблеми додека се во состојба на транс, а претходно
никогаш не се бавеле со музика или математика.Други,пак,мошне интелигентно одговорале на поставени прашања, дури во многу случаеви говореле јазици како што
се хебрејски и латински,52 кои во будна состојба воопшто не ги познавале- сè тоа во
состојба на длабок сон. Дали сматрате дека и ова е предизвикано со ‘духови ?“.
52

(Хебрејски никогаш немало-тој бил само арамејски дворасен јазик, како што бил и коине. Потоа
само како вулгарен коине следела неговата двојна „копија“,во 3 в.п.н.е. и 15 в.н.е., латинскиот, Р.И.)

138
„Ние сматраме дека боженскиот зрак во човекот, бидувајќи еден и идентичен по своја суштина со Универзалниот Дух,е наше ‘спирутално Јаство’ кое практично сезнаечко, ама тоа не може да го манифестира своето знаење услед препрека
на материјата. Сега, што овие препреки се повеќе отклонени, со други зборови, што
телото е повеќе парализирано во однос на својата сопствена независна активност и
свесност, како во длабок сон, длабок транс, ама и во болест, тоа внатрешно Јаство
попотполно ќе се манифестира на овој план. Тоа е наше објаснување за тие, навистина чудновати, феномени на повисокиот ред, во кој се изразува несумлива интелигенција и знаење. Што се однесува на манифестацијата на понизок ред, како што
е физичка појава и безначајна, вообичаена приказна во воопштениот ‘дух’, како и
објаснувањето на најважните учења во врска со темата која ја држиме, тие захтеваат многу повеќе простор и време отколку што сега можеме да одвоиме. Немаме желба да се вплеткуваме во ветувањето.Onus probandi мора да падне на оние кои
веруваат во ‘духови’. И во сегашниот тренуток, кога сме уште убедени дека повисоки облици на манифестација се случуваат преку душата на лишените тела, а за
ним и најчуените и најинтелигентни спиртисти се први кои ќе тврдат дека духовите не ги предизвикуваат сите феномени. Постепено ќе сфатат цела вистина, во меѓувремено, ние немаме ни право ни желба да им го наметнуваме своите мислења.
Во ретки случаи психички и спиристички манифестации, ние веруваме во комуникација измеѓу духот во животот на човекот и духот кој го ослободува телото53“.
Стр. 39: Ако под ‘филозофија’ мислите на нивната груба теорија, тогаш негираме. Ама, навистина, тие немаат никаква филозофија. Нивните најдобри, најинтелектуални и најодани поклоници исто тоа го кажуваат. Нивната фундаментална и
едина непобитна вистина- дека феноменот кој се случува по пат на медиум го контролираат невидливи сили и интелигенција- никој, освен слепиот материјалист на
школата ‘Хаксли- големо стопало’, не сака, нити може да порекне. Уз должното почитување на нивната филозофија, допуштите да ви прочитам што уважениот издавач на Светлост, од кого спиритистите не ќе најдат ни помудар, нити попосветен
борец, кажува за ним и нивната филозофија. Тоа е она што ‘M.A. Okson’, еден од
ретките филозофи спиритсти, пиши за недостатоците на нивната организација и нивниот фанатизам:
‘Вреди да се посвети малку повеќе внимание на следната ствар затоа што
таа е од витално значење. Ние имаме искуство и знаење вон кој секое друго знаење
53

Во такви случаи ние кажуваме дека не се духови на мртвите кои се спуштаат на земја туку дека
духови на живите се издигнуваат до чистите спиритални Души. Навистина, нема ни подигнување ни
спуштање, туку само промени на состојбата или услови за медиумот. Телото на медиумот постанува
парализирано или ‘во транс’ така спириталниот его е ослободен од своите ограничувања и се најдува на исто ниво со свеста со духовите без тела. Така ако измеѓу тие две тела постои било каква спиритална привлечност, тие можат да комуницираат, што обично се случува во сновите. Разликата измеѓу медиумската и несензивната проирода е следна: слободниот дух на медиумот има можност и
способност да влијае на пасивниот орган на своето физичко тело кое е во транс, по желба да ги покрене на акција, говор или пишење. Егото може да се поновува, слично еху, со човечки јазик, мисли
и идеа на ентитетот без тело, како и своите сопствени мисли. Ама не-рецептивнен и не-сензитивен
организам на некого кој е мошне догматичен, не може да биде толку под влијание. Затоа, иако тешко да постои човечко битие чие его не одржува однос за време на сонот на неговото тело со оној
кој го сакал и изгубил, на сметка не неговите догматичности и не-рецептивност на физичкиот омотач и мозок, во чуството на личноста, кога се пробуди, не остануваат никаква, или можда, мошне
слаби и нејасни успомени.

139
е потполно неважно. Просечниот спиритист се разјарува ако било кој се усуди да
противречи на неговото знаење за иднината и неговата апсолутна убеденост во животот кој доаѓа. Додека другите луѓе ги пружуваат своите најаки раце испред себе и
тумараат по мракот на иднината, тој храбро чекори како да има карта и знае каде
оди. Додека другите луѓе оклеваат со своите побожни настојувања или се задоволни на наследената вера, тој се фали дека го знае она во што тие само веруваат и дека од своите богати залихи може да се поткрепе нивното ослабено верување кое почива на надежта. Тој е величествен во исполнување на најдлабоките човечки очекувања. ‘Вие се надевате’, како да кажи, ‘на она што можам да манифестирам. Вие
сте ги прифатиле традиционалните верувања во она што јас можам експериментално да докажам користејќи ги строгите научни методи. Старите верувања бледат; излезете од нив и одвојте се од нив. Тоа подеднакво содржи лажно и вистинито. Само
со градење на сигурни темели со проверени чинители, вашата надградба може да
биде стабилна. Сите стари верувања околу вас се рушат.
Кога се запознаете со оваа величествена личност, каков впечаток се стекнува ? Мошне интересен, ама разочарувачки. Тој е толку сигурен во својата точка на
гледиште да нема никакви проблеми во пронајдување на интерпретација која на
другите им дава на основа на неговите чинители. Мудроста со векови се труди да
го објасни она што тој со право го сматра докажано; тој не обраќа внимание на нејзините истражувања. Тој дури не се сложува во потполност ни со својот брат спиритист. Има една приказна за стариот шкотски брачен пар кој оформил ‘црква’. Во
нивни раце се најдувале екслузивни клучеви од Рајот, или точно речено, во нејзините раце, оти таа била специјален пратеник. Така секоја група и групица бесконечно е поделана на спиритистички секти на специјален пратеник на оние останати.
Заедничко искуство на цело човештво во поглед на едни ствари несумливо е исто, а
тоа е дека единствената снага, а разединоста- е извор на слабости и пропасти. Рамо
уз рамо, увежбана и дициплинирана руља постанува армија, а секој човек е еднаков
на необнични луѓе кои му се спротиставуваат. Во секој вид работа, организацијата
значи успех. Недостатокот на методата, недостаток на планот, ризик, нестална енергија, недисциплиниран труд- значи неуспех. Гласот на човештвото ја потврдува
вистината. Дали спиритистот ја прифаќа пресудата и реагира на заклучокот ? Тој ја
одбива секоја организација. Тој само себе е закон и трн во око на своите соседи.’
Светлост, 22. јуни 1889“.
Стр. 41: „Погрешно сте информирани. Сите наши верувања се засновани на
таа бесмртна индивидуалност. Ама, вие поново, како и многу други, ја мешате личноста со индивидуалноста. Вашите западњачки психолози изгледа дека не направиле разлика измеѓу овие две. А заправо оваа разлика е клуч за разбирање на источњачката филозофија и основен разлог поради кој се разминуваат теозофијата и
спиритизмот. И мада ова ќе може да не навлече само уште на поголема омраза на
некои спиритисти, јас овде морам да се извинам дека теозофијата е вистински и чист спиритуализам, додека модерниот концепт на тоа име, како што денешата маса
го користи, едноставно е трансцендентален материјализам“.
„Она што сакам да кажам есте тоа дека мада нашето учење инсистира на
идентичност на духот и материјата, и мада кажуваме дека духот е потенцијална материја, а материјата само кристален дух (те. како што ледот е зачврстена пареа),
ипак, бидејќи оригинален и вечен услов на сè не е дух туку мета-дух, така да кажам
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(видлива и чврста ствар е само негова периодична манифестација), ние сматраме
дека изразот дух може да се употреби само како вистинска индивидуалност“.
„Пред него што ова ви одговорам на тоа прашање мораме да се договориме
околу тоа што вие подразбирате под ‘јас’ или ‘его’. Ние разликуваме едноставен
чинител на самосвесност, едноставно чуство ‘јас сум јас’, и комплексен смисол ‘јас
сум г-дин Смит’ или ‘г-да Браун’. Верувајќи во низ родувања кои припаѓаат на истиот его или реинкарнација, оваа разлика е основа на која се гради целокупната
идеа. Видите, ‘д-дин Смит’ заправо значи долг низ секојдневни искуства, меѓусебни поврзани со помош на нити на меморија, кои го формираат она што г-дин Смит
го нарекува ‘со себе’. Ама ниеден од овие ‘искуства’ не се вистински ‘јас’, его, нити тие му пружаат на г-дин Смит чуство дека заправо тој е тој, оти тој ист господин
го заборавува поголемиот дел на своите секојдневни искуства, така да тие во него
ствараат егоисточност само дотаму додека трае. Ние теозофите, затоа, правиме разлика измеѓу гомила на ‘искуства’, кои ги нарекуваме со лажна личност (поради
свое ограниченост и непостојаност) и оној елемент во човекот услед кој постои чуство ‘јас сум јас’. ‘Јас сум јас’ е она што ние го викаме вистинска индивидуалност
на игра на разни улоги, како глумец на позорницата на животот.Секој нов живот на
Земјата со исто его можеме да претставиме како вечер на позорница во театарот.
Една вечер глумецот или ‘его’ се појавува како ‘Магбет’, следната вечер како ‘Хамлет’ или ‘Крал Лир’, и сл., додека не помине низ цел циклус инкарнација. Егото
почнува со свое животно ходочество како вилењак, како ‘Аријел’ ил ‘Пак’; тој ја
игра улогата на статист, војник, слуга, член на хорот; потоа напредува- добива улога во која ‘проговорува’, потоа игра водечка ролја, наизменично со споредни улоги,
додека напослетко не се повлече од сцената како ‘Просперо’, маѓеоничар“.
„Ние кажуваме дека нема, едноставно затоа што таквото повраток на земја
би бил неспоив со чистото блаженство после смртта, што сум спремен да докажам.
Ние кажуваме дека човек доживува толку многу незаслужени патења во текот на
својот живот, услед гршки на оние луѓе со кои се дружи или услед средина во која
се најдува, така да заслужува потполен одмор и мир, ако не блаженство, пред него
што поново презема терет на живот. Ама за тоа можеме детално да дискутираме
подоцна“.
Стр. 44: „Јас верувам дека има неколку разлози за тоа. Измеѓу останатите,
можеме да споменеме дека првиот е: изузетна реакција на плитки материјалистички теории кои сега преовладуваат меѓу научните учени. Другиот: генерално незадоволство на вештачката теологија на разните христијански цркви, потоа и голем број
секти во меѓусебниот конфликт кој секојдневно се зголемува. Треттиот: сè поголема очигледност на чинителот дека верувањата кои се толку взаемни контрадикторни не можат да бидат вистинити, што значи дека она што не е докажаноне може да
биде стварно. Ова природно неповерување во конвенцијалната религија само се појачува со нивниот потполен неуспех да го одржи моралот и да ја прочисти масата и
општеството. Четврт: убеденост од страна на многу и знаења на неколкумина негде
мора да постои систем, филозофски и религиозен, кој не ќе биде само спекулативен, туку научен, и, конечно, верувањето, можда, на таков систем може да се пронајде само во учењата кои датираат пред сите модерни вери“.
„Само затоа што времето созреало за тоа, што покажува чинителот за големиот труд кој го вложиле преданите ученици како би ја достигнале вистината по
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секоја цена и ма каде таа била скриена. Гледајќи го тоа, нејзините чувари допуштиле макар на некои нејзини делови да бидат објавени. Дека формирањето на Теозофско друштво било одложено за неколку години, сега половина на цивилизираното
општество би биле материјалисти, а другата половина антропоморфистин и феноменалисти“.
„Не, ни на еден начин- дури ни како ново и директно откривање на некои
повисоки, натприродни или макар надчовечки суштества, туку само како ‘разоткривање’ на постарите, мошне постари вистини, на умови кои за тие вистини не
знаат, кои дури не знаат ни за постоење и одржување на некои такви архаични знаења“.54
„Од различни разлози, од кои е еден- омраза која луѓето ја чуствуваат према
‘иновацијата’, за што теофизијата е сматраат. Себичноста всуштина е конзертивна
и мрази да биде вознемирена. Таа повеќе сака ненамерна, блага лага од вистина ако
оваа захтева жртвување и недостаток на удобност. Моќта и менталната инерност е
голема во сè што не обеќава на тренутна корист и награда. Нашата доба пред сè е
недуховно и тоа е чинител. Штоповеќе, на луѓето е непознат карактерот на теозфиското учење и крајно нејасна природа на нејзините доктрини, од кои некои отворено се спротисавуваат на човечките ќуди кои ги гајат секташите, задоаѓајќи во самата суштина на вообичаените верувања. Ако на ова му ги додадеме личните напори
и изразита чистота на животот, кој се захтева од идниот ученик на внатрешниот круг и мошне малата група на оние кои настојуваат на изузетна несебичност, лесно е
да се сфати зошто теозофијата е осудена на така спор успон. Таа во суштина е филозофија на оние кои патат и кои ја изгубиле секоја надеж дека било што во животот ќе им помогне. Историја на било кој систем на верување или морал, која недавно е претставена во странство, покажува дека нивниот почеток бил ометан со
секојдневни препреки кои себичност и назадност можат да створат. ‘Круна на иноваторот е круна од трња’, навистина ! Ниедна стара, трошна зграда не може да се
сруши без некоја опасност“.
Стр. 49: „...Човековата идеа за добро и лошо потполно се изопачени со дословно прифаќање на еврејската Библија.Сета несебичност на алтруистичкото Исусово учење се претврила во тема за празни проповеди додека правилата на практичната себичност, пропишана во Мојсиевата Библија, против кои Исус залудно проповедал, постанала составен дел на најинтимниот живот на западњачките народи.
‘Око за око, заб за заб’ постанало прво правило во вашиот закон. Сега изјавувам,
отворено и без страв, дека изопаченоста на ваквите, и сите останати, доктрини само
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Постанало „модерно“, поготово во последно време, да се исмева чинителот дека во мистериите на
старите, велики и цивилизирани народи, како што се Египќаните, Грците или Римјаните, било ишто
освен свештеничка подвала. Дури ни розенкројцерите не биле ништо подобри од полулудаците, полуниништожници. За ним е напишано безброј книги: новајлии, кои тек слушнале за нивното име,
набрзо издавале опширни критики и сознанија на тема алхемија,филозофија и мистицизми воопшто.
Па ипак,многу египетски хијерофанти, Индијци, Халдејци и Арапи,се познати напоредно со филозофите и пророците од Грција и од Запад, по тоа дека се под називот на мудрости и боженски науки го
вклучиле цело знаење, оти сметаат дека секоја уметност во својата основа и по свое потекло, во суштина е боженско. Платон сматрал дека Мистериите се крајно свети, а Климент Александријски, кој
и самиот бил инициран во Елеузинските мистерии, изјавил дека ‘доктрините со кои е подучен го содржат врвот на сè на човечкото знаење.“ Се прашуваме дали Платон и Климент биле два ништожници или две будали, или и едно и друго ?(Се говори за стари народи. Па тоа сè се врти само околу
Источното Средоземје-Левантот. Овие учења во Европа биле пренесени пред и во новата ера, Р.И.)
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теозофијата може да ги искорени“. (Бидејќи во православието останале повеќебожни традици, во него нема католичко- протестантско „Око за око, заб за заб“, Р.И.)
Стр. 57: „Етиката постои, спремна и доволно јасна за секој кој сака да ја следи. Нашата етика е суштина и крем на сите светски етики, собрани од учењата на
големите светски реформатори. Тука ќе ги пронајдете Конфучиј, Заратруста, Lao
Cea и Bhagavad-Gitu, правила на Гутаме Буда и Исус од Назарт, како и Питагора,
Сократ, Платон и нивните школи“.
Ист извор на еден те ист народ Белци=Пелазги- во ледено доба во Левантот.
Стр. 70 се говори за „Бог и молитви“, „дали се верува во Бог“, а се мисли „на
христијански Бог, Исусовиот Отец, Створителот; накратко речено, Библијски Бог
за кој говори Мојсиј“.
„Во таков Бог ние не веруваме. Ние ја отфрлуваме идеата за персонален, или
надкосмички и антропоморфни Бог, кој е само гигантска сенка на човекот, па дури
и надчовек. Бог на теологијата, ние кажуваме- и докажуваме- е гомила контрадикција и логички неможност. Затоа, ние немаме никаков однос према таквиот Бог“.
„Ги има многу и не завредуваат сите внимание. Ама, еве неколку. Тој Бог,
по зборовите на неговите поклоници, е бесконечен и апсолутен, зар не?“
„Тогаш, ако е бесконечен- те. безграничен- и посебно апсолутен, како може
да има форма и да биде креатор на било што ? Формата вклучува граници, почеток
и крај; да би создавало, Битието мора да мисли и планира. Како АПСОЛУТ може
да мислите, да има било каков однос со она што е ограничено, конечно и условено?
Тоа е филозофски и логично апсурд. Дури и хебрејската кабала ја отфрлила ваквата
идеа и од еден и Апсолутен Боженски Принцип сочинила Единство по име АинСоф.55Да би создавал, Створителот мора да биде активен, а бидејќи тоа не е можно
за АПСОЛУТ, морало да биде покажано како бесконечниот принцип постанал
узрок на еволуција (не креација) на индиректен начин- те. така што се појавува во
себе самиот (уште еден апсурд, овој пат заблагодарувајќи им на преведувачите на
кабала)56“.
Следи прашање: како кабалистите веруваат во Јехова, или Тетраграматон ?
„Тие се слободни да веруваат во што сакаат, бидејќи нивното верување или
неверување тешко може да влијае на очигледниот чинител. Езуитите ни кажуваат
дека два и два секогаш не се четири, бидејќи исклучиво од Божјата волја зависи дали 2 + 2 ќе бидат пет. Дали ќе го прифатиме нивниот софизам поради тоа ?“
„Не, колку знам и не воколку епитетот ‘атеист’ не се употребува за они кои
не веруваат во антропоморфен Бог. Ние веруваме во Универзален Боженски Принцип, корен на СÉ, од што сè произлегува и во што сè се раствори на крајот на големиот циклус на постоење“.
„Не мора така да биде. Изразот ‘пантеизам’ е уште еден од злоупотебуваните изрази, чие право и првобитно значење е искривено со слепи предрасуди и едноставни мислења.Ако ја прифатите христијанската етимологија на оваа сложеница
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Аин-Соф, to pan apeiros, бесконечен или безграничен, во и со Природата, не постејќи кој ЕСТЕ,
ама не е Битие.
56
Како неактивен вечен принцип може да настане или да создава ? Парабрахман Ведантина не работи ништо слично, како ни Аин-Соф во хебрејската Кабала. Тоа е вечен и периодичен закон кој го
предизвикува настанокот на активната и креативната сила (логос) од вечно-скриениот и непроменлив принцип на почетокот на секоја махаманвантара или новиот циклус на животот.
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и ја формирате од пан, ‘сè’ и теос, ‘бог’, а тогаш замислувате и на другите им говорите дека тоа значи како секој камен и секое дрво во Прородата е Бог или ЕДЕН
Бог, тогаш, наравно, ќе бидете во право и од пантеист ќе направите идолопоклоници, како додаток на нивното вистинско име. Ама, тешко ќе биде исто толку да сте
успешни ако зборот пантеизам етимолошки го објасните на езотеричен начин, како
што ние тоа го правиме“.
„Значи,природата е отелотворена сума и ред на познати узроци и последици;
збир на сите ограничени; посредници и сили, кои потполно се одвоени од еден или
повеќе интелигентни Створители и можда ‘сфатена’ како една посебна сила- како
тоа пиши во вашите енциклопедии ?“.
„Па, ние нити ја земаме во обѕир оваа објективна и материјална природа, која ја викаме поминлива илузија, нити го сматраме со природа, pan, во смисла потеклото на тој збор на латински јазик- Натура (да постане, од nasci, да се роди). Кога
говориме за Боженството, при што го изедначуваме, го поистоветуваме со природа,
ние мислиме на вечната и нестворената природа, а не на ваш збир на непостоејќи
сенки и ограничени илузии. Ние им ги препуштаме на писателите химните видливото небо или рајот да го викаат Божја Престолнина, а нашата Земја од блато. Негова шамлица. Нашето БОЖЕНСТВО не е ни рај, ни во некое дрво, зграда или планина; тоа е секаде, во секој атом како видлив, така и невидлив космос, во, на и око
на секој невидлив атом и делив молекул, оти ТОА е скриена сила на еволуцијата и
инволуцијата, сеприсатен, семоќен, дури сезнаечки креативни потенцијал“.
„Ние тоа го порекуваме за АПСОЛУТ, бидејќи е мисла нешто ограничено и
условено. Ама, вие очигледно заборавате дека во филозофијата е апсолутна несвест
исто што и апсолутна свест, оти во противно тоа не би било апсолут“.
„Не, ТОЈ не мисли; од едноставен разлог што Тој е сам Апсолутна Мисла.
Нити постои, од истиот разлог, бидејќи Тој е апсолутно постоење и бивање, ама не
Битие. Прочитајте ја дивната кабалистичка песна на Соломон Бена Јехуда Гебриола
во Кетер-Малкута и ќе сфатите: ‘Ти си едно, корен на сите броеви, ама не и елементи на броења, оти едноставно не го познавате множењето, промените или обликот.
Ти си едно и во тајната на Твоето единство се губат и најголемите мудреци, бидејќи тоа вечно им е непознато. Ти си едино, и Твоето единство никогаш не се смалува, нити зголемува и не може да биде променето. Ти си едно и ни една моја мисла не може да ја одреди Твојата границата или да Те дефинира. Ти СИ, ама не како
некој постоејќи, бидејќи разбирањето и визијата на смртникот не може да го достигни Твоето постоење, нити може за Тебе да се одреди каде, како и зошто,’ итн.
Накратко, нашето Боженство вечни, непрекидно еволуирајќи, ама не и креирајќи,
градител на универзумот, универзумот кој самиот се разоткрива од својата суштина, ама кој не е створен. Тоа е област без граница во својата симболика, кој има
еден вечен активен атрибут, кој ги обфаќа сите останати постоечки и замисливи
атрибути- СЕБЕ. Тоа е закон кој влијае на манифестираните, вечните и непроменливите закони, внатре на тој никогаш-не-манифестирајќи, со обѕир дека ЗАКОНот
е апсолутен, а во своите природни манифестации е Вечно- постанувајќи“.
Стр. 75: „Не веруваме во онаа молитва која се состои од многу зборови и нивното поновување наглас ако под молитва подразбирате надворешно обраќање на
непознатиот Бог, кој го величеле Евреите и популарираните фарисеји“.
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„Сосема извесно; ние тоа го викаме ВОЛЈНА МОЛИТВА, а тоа е пред внатрешна наредба, отколку молба“.
Се молиме на „‘Нашиот отец на небото’- во езотерична смисла“.
„Потполно. Окултистите или теозофите во својата молитва му се обраќаат
на својот Отец во тајност (прочитајте и покушајте да го разберете п. VI.в. 6, Матеј),
а не над-космичкиот и затоа на ограничениот Бог; тој ‘Отец’ е во самиот човек“.
„Ве молам речите ‘Бог’, а не еден Бог. Во нашиот смисол, внатрешниот човек е едини Бог кој можеме да го спознаеме. И како би можело да биде другчие ?
Уважите ја нашата претпоставка дека Бог е универзално распространет, бесконечен
принцип и како тогаш човекот може да избегне да биде всисан во боженството и со
помош на боженство ? Ние нашиот ‘Отец на небо’ го викаме она боженска суштина
која ја спознаваме во себе, во нашето срце и духовната свест, која нема ништо со
антропоморфната концепција која можеме да ја формираме во нашиот ум или машта: ‘Зар ние не знаеме дека сме Божји храм и дека Божјиот дух (апсолут) борави
во нам ?’57 Па ипак, не допуштите икој таа суштина во нам не ни ја учини антропоморфна. Не допуштите иеден теозоф, ако се држи на боженска, а човечка вистина, да каже дека овој ‘скриениот Бог’ го слуша, или да е одвоен било од ограничен
човек или од бесконечна суштина- оти сè е една целина. Нити да каже, како што
веќе е споменето, дека молитвата е некоја молба. Таа е пред мистерија; окултниот
процес по пат на кој се ограничени и условени мислите и желбите, кои не се во
состојба да се асимилраат во апсолутен, неусловен дух, да се преводат во духовна
волја или волја; таков процес се вика ‘спиритуално преобразување’. Интезитет на
нашите огнени настојувања ја менува молитвата во ‘филозофски камен’ или во она
што оловото се претвора во чисто залато. Едина хомогена суштина, наша ‘волјна
молитва’ постанува активна или креативна сила која создава ефекти по нашата
желба“.
„Да. Моќта на волјата постанува жива сила. Тешко на оној окултист и теозоф, кој вместо да ја унуштува желбата на пониското персонално его или физичкиот човек и при тоа говори, обраќајќи му се на Високото спиритуално его втопен
во Атма- будичко светло: ‘Нека биде волјата твоја, а не моја,’ итн, испраќа бранови
на моќта а волјата кон себичните и грешни цели ! Оти, тоа е црна магија, срамно
дело и спиритално вештичарење. На жалост, сè тоа се омилени преокупации на нашите христијански државници и генерали, посебно кога овие други испраќаат две
армии меѓусебно да се убиваат. Двајцата, пред него што стапат во борба, се препуштуваат помалку на такви вештичарења, упатувајќи го молитвите на истиот бог на
војската, барајќи помош од него како на непријателот би му го прорезал вратот“.
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Во теозофските списи обично се најдува контрадиктиорни изјави за Христовиот принцип во човекот. Некои го викаат шест принцип (Буди), друг седми (Атман). Ако христијанските теозофи сакаат
да ги користат овие изрази, тогаш нека бидат филозофски коректни поводувајќи се за аналогија на
старите симболи на Мудрости-религии. Ние кажуваме дека Христ не е еден од три повисоки принципи, туку сите три заедно како Тројство. Тројството го претставува Светиот Дух, Отецот и Синот
што одговара на апстракниот дух, издвоениот дух и отелотворениот дух. Кришна и Христ филозофски се ист принцип со својот трострук аспект на манифестација. Во Багавадгити наидуваме на
Кришна која себе се нарекува неподелен Атман, апстрактен Дух, Кшетрадн, Виши или реинкарнирано Его и Универзално Јатство: сите имиња кои, ако од Универзалниот се пренесе на човек, одговараат на изразите Атма, Буди и Манас. Анугита говори за иста доктрина. (Багавадгити=бага вади
гити: бага=бога; вад=вод-и; гити=гити. Па Манас=Манес=Минес; Анугита=Ану гита=г ита..., Р.И.)
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„Наравно. Ама бидејќи вие сакате себе да се нарекувате христијани, а не Израилјани или Евреи, како што нам ни е познато, зошто тогаш порадо не го следите
она што Христ говорел ? А тој изричито заповедал да не ги следите ‘оние од минатото’, или Мојсиевиот закон, туку наредува да правите онака како тој ви кажува и
ги предупредува оние кои убиваат со меч дека и сами ќе бидат убиени од меч. Христ ви дал молитва од која вие сте направиле нејасно мрморење и самофалење и кој
никој, освен вистинскиот окултист, не го разбира. Во неа вие слепо кажувате: ‘Опрости ни ги нашите долгови, како што ние им опростуваме на должниците свои,’
што никагаш не го чините. Исто така ви рекол да го сакате својот непријател и да
му правите добро на оние кои ги мразите. Тоа сигурно не е ‘благиот пророк од Назарет’, кој ве учел да му се молите на својот ‘Отец’ како ви би помогнал да ги убивате и победите своите непријатели ! Од тој разлог ние ја отврфлуваме тоа што вие
го викате ‘молитва’ “.
„Со тој друг чинител е објаснето дека молитвата има неколку другчии значења покрај она кој му го дава на христијаните. Тоа не се подразбира само молба
или преклинување, туку, во старите времиња, повеќе значело инвокација и пеење.
Мантра, или ритмичко поновување на молитвата кај Хиндусите, заправо има такво
значење, бидејќи брамините себе се сматрале возвишени од обичните деваси или
‘богови’. Молитвата може да биде призивање или баење како за проклинање, на
клетва (како во случај на две армии кои истовремено се молат за взаемно уништување) така и за благослов. И бидејќи големото мнозинство на луѓе е себично и се
моли исклучиво за себе, барајќи ‘леб секогашен’ вместо да работио за него, и молејќи го Богот да ги одведе ‘во искушение’ веќе да ги избави (само оние кои се молат) од злото, резултат е тој дека молитвата, како сега сфатена, да е двоструко штетна: (а) го убива во човекот ослонувањето на себе; (б) развива во него уште посвирепа себичност и уште поголем егоизам од оној кој веќе природно го поседува. Поновувам, ние веруваме во ‘заедништво’ и истовремена акција во единство со нашиот ‘скриен отец’, што се случува во ретки тренутоци на екстатичкото блаженство,
при мешање на нашите повеќе души со универзалното суштество, привлечено кон
својот извор или центар, во состојба кое за време на животот се нарекува самади, а
после смртта нирвана. Ние одбиваме да се молиме на створените, ограничени битија- те. на боговите, светците, ангелите итн. затоа што тоа го сметаме за идолопоклонство. Ние не можеме да се молиме на АПСОЛУТАТА од разлозите кои порано
се објаснети; од тој разлог ние се трудиме бесплодните и бескорисни молитви да ги
замениме со добронамерни и врли дела“.
„Никако. Напротив, оние се тие кои го покажуваат сатанскиот понос во своето верување дека Апсолут или Бесконечност, дури и да постои таква можност како
што е однос измеѓу неусловениот и условениот- да се спушти да ја чујат секоја глупа или егоистичка молитва. И оние се тие, поново, кои заправо се богохулат подучувајќи дека на свезнаечкиот и семоќниот Бог му е потребно нечие мрморење на
молитви како би знаел што да работи ! Ова- езтотерично сфаќање- го подржувале
како Буда така и Исус. Еден кажува ‘не барај ништо од беспомоќниот Бог- не се
моли ! Туку, подобро, делај, оти мракот не ќе засија. Не барај ништо од тишината,
оти таа не може да говори нити да слуша.’ А другиот- Исус- препорачува: ‘Што год
бараш во мое име (Христово) јас ќе направам.’ Наравно, овој цитат, ако се земе дословно, не е во склад со нашето тврдење. Ама, ако го прифатиме езотеричното, со
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полно знаење за тоа што значи израз ‘Христос’, што кај нас претставува атма-будиманас, ‘ЈАСТВО’, доаѓаме со следното: един Бог кој треба да се цени и на кој треба
да му се моли или, подобро да се рече, да се делува во единство со него, е оној дух
на Богот чиј храм е наше тело и во кој Тој борави“.
„Така е запишано, ама тие ‘молитви’ се заправо оној вид заедништво со
‘Отец во тајност’ кој порано го споменав. Од друга страна, ако дури и би го изедначиле Исус со униуверзалното боженство, би настапил крај на апсурдот и неизбежниот заклучок дека ‘Богот сам’ се моли самиот на себе и дека волјата на тој бог
(универзално боженство) се одвоил од својата сопствена“.
„Не е ни чудо. Ако ‘Исус Христ’ е Бог, а оној кој му се моли е одвоен и независен од него,тогаш наравно дека сè есте и мора да биде можно за ‘семоќниот Бог’.
Ама, во што е тогаш заслугата или признанието на таквата победа ? Зошто, тогаш,
тобожниот победник би бил награден за некое дело кое го чинело само молитва ?
Дали вие, обичен смртник, би му платите на својот работник полна дневница за работа која повеќето сте ја направиле сами, додека тој седел под јаболко и ве молел
цело тоа време да ја направите таа работа место него ? Оваа идеа предавање на целокупниот живот на моралната доколица и префрлување на најтешкиот дел на работа на друг- било на Бог, било на човек- е крајно одвратна за нас бидејќи го деградира човечкото достоинство“.
„А уште помалку има сумливост дека некои пациенти на ‘христијански’ и
‘ментални научници’-велики ‘динајерси’58(‘deniers’-оние кои порекуваа)- излечени;
ни хипнотизам, ни сугестија, ни психологија па дури ни медиумите немаат такви
резултати. Вие земате во обѕир и ги редите како докази само успесите. А што е со
десет пати поголем број неуспеси ? Сигурно не ќе се усудите да кажете дека неуспехот ви е непознат, дури и уз секоја ефикасност на слепа вера меѓу фанатичните
христијани“.
„Во своето Вишо Јаство, на боженскиот дух или на богот во себе и во својата Карма. Колку пати треба да се поновува, стално од почетокот, дека дрвото се познава по неговите плодови, а природа на узрокот по неговите последици ? Вие говорите за совладување на страста и постанување добар уз помош на Богот или Христо. Ние поставуваме прашање: каде најдувате повеќе врли, безгрешни луѓе, уздржани од грев и злочини, во христијанството или во будизмот- во христијанските
или нехристијански земји ? Тука статистиката која на тоа ќе одговори и ќе го подржи нашето тврдење. По последниот попис во Цејлон и Индија, во споредните табели на злочини кои ги починале христијани, муслимани, хиндуси, евроазијски народи, будисти итн. итн., кои покриваат по два милиони жители случајно избрани од
секоја група, и прекршувањата направени во текот на неколку години, е утврдено
дека односот на починети злочини од страна на христијаните и будистите, е 15 према 4. (Види Лицифер, април 1888, стр. 147 членок- Христијански предавања за будизмот). Ниеден ориенталист, ниеден историчар, или патник кој патува по будистичките земји, од бискупот Бигандета и опатот Хука, до Сер Вилијам Хантер, или било кој честит офицер, не ќе пропушти да упати пофалби на будистите, пред отколку
на христијаните. Па ипак овие првите (не вистинска будистичка сијанска секта, во
58

Нова секта исцелители кои сматраат дека не постои ништо друго освен дух кој нити пати нити болува; тврди дека можат да ја излечат секоја болест така што пациентот треба да верува дека она што
го порекува ни не постои. Нов облик на аурохипноза.
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секој случај) не веруваат нити во Бог, нити во идната награда вон оваа планета. Тие
не се молат, ни на монах би на советник. Да се ‘моли !’ зачудено би извикнале, на
‘кого или зошто ?’ “. (Па тогаш тие се вистински атеисти, Р.И.)
„Неоспорно, ама тие исто така се луѓе кои најповеќе на светот ги сакаат врлините и кои најповеќе се придржуваат на врлината. Будизмот кажува: почитувајте
ја религијата на другите луѓе и останете доследни на себеси, ама христијанската
црква, називајќи ги боговите на сите други религии ѓаволи, вечно би го проколнала
секој нехристијанин“.
„Никогаш. И премногу се држат на мудриот рецепт, кој се најдува во ДАМАПАДИ, тоа да не го прават, оти тие знаат дека: ‘Ако било кој човек, учен или
недоук, себе се сматра толку голем да презира други, тој е како слеп кој носи цвеќе- самиот бидувајќи слеп, тој ги осветлува другите.’ “
„Од универзалната душа.Сигурно дека не му ги поклонил персоналниот бог.
Откаде водата во медузата ? Од океанот кој ја опкружува, во која живее, диши, постои и во кој се враќа кога нестанува“.
„Приморани сме на тоа, ‘душата’, за која се говори во книгата Постанување,
гл. II (V.7), е ‘жива душа’ или нефес (витална, животинска душа) која Бог (ние кажуваме ‘природа’ и непроменлив закон) му ја дарува на човекот, како и на секое
животно, и која никако не е мисловна душа или ум, а камоли бесмртен дух“.
„Поново, мораме да ја ставиме примедбата на поставеното прашање. Бидејќи ние не веруваме ни во каков персонален бог, како тогаш можеме да веруваме дека тој ишто му дарува на човекот ? Ама ако земеме на пример, дека Богот зема на
себе ризик за стварање на нова душа за секое новородено бебе; сè што можеме да
речеме е дека таков бог тешко може да се пофали како и нему самиот му е подарена
икаква мудрост или видовитост. Некои други тешкотии и неможности ова да се
всклади со захтевите кои нам ни ги поставуваат милосрдието, привлечноста, еднаквоста и сезнаењето на таквиот бог, претставуваат камен на сопнување за теолошката догма“.
„Мислам на аргументите на кои не може да се одговори, а кои еднаш сум ги
слушнала во присуство на сингалескиот будистички свештеник, познат проповедник, што му упатил на еден христијански мисионер- овој никако не бил незналица,
нити неприпремен за јавна дискусија, дури по ним бил познат. Тоа било во околината на Коломбо, каде мисионерот од свештеникот на Мегатуватија побарал да му
ги изложи разлозите порад кои ‘нехристијаните’ не би требало да го прифатат христијанскиот Бог. Мисионерот излегол од таа незаборавна дискусија поразен, како и
обично“.
„Едноставно вака: будистичкиот свештеник го запрашал падреа дали неговиот Бог на Мојси му ги дал заповедите како би се придржувале верниците, а тој
самиот ги кршел. Мисинерот луто ја порекол оваа претпоставка. Неговиот противник рече: ‘Вие ни кажувате дека Богот не прави изузеток во поглед на ова правило
и дека ни една душа не може да се роди без неговата волја. Сега, Богот ја забранува
прељубата измеѓу останатото, ама истовремено кажете дека е тој кој го ствара секое родено бебе и му подарува душа. Дали тогаш треба да заклучиме како милиони
деца, родени од грев и прељуба, се дело на вашиот Бог ? Дека вашиот Бог го забранува и казнува кршењето на законот, ама дека, и покрај сè тоа, тој ствара, од ден во
ден, од час во час, души за тие деца ? Поведувајќи се за едноставната логика, ва-
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шиот Бог е соучесник во тој грев, со обѕир дека, без неговата помош и мешање, ни
едно такво, кое е родено од пожуда, не би било родено. Каде е правдата која треба
да ги казни не само грешните родители, туку и невините деца за она што тој ист
Бог направил, а вие го разрешувате на било каква кривица ?’ Мисионерот погледал
на сатот и одеднаш сфатил дека е премногу касно за понатамошна дискусија“.
Стр. 85: „Зависи дали мислите на егзотеричен, популарен будизам, или на
езотеричното учење ? Овој првиот си објаснува себе во Будистичкиот катехизам и
тоа на следен начин: ‘Душа е збор кој го користат луѓе во незнаење кога се сака да
се изрази погрешна идеа. Ако е сè предмет на промена, и човек е вклучен во тоа, и
секој материјален дел на него се менува. Она што е предмет на промена не е тајно,
така да не може да биде бесмртност за променлива ствар.’ Ова е сосем јасно и одредено. Ама, кога додадеме до прашањето дали новата личност во секое следно родување е агрегат Сканда или својство на стара личност, или, пак, овој нов агрегат е
нова Сканда ново битие, во кое ништо не останало од старото, ние читаме дека: ‘Во
еден смисол она е ново битие, додека во другото тоа не е. Во текот на овој живот
сканде непрекинато се менува; човекот А.Б. во четририесетта е идентичен, што се
однесува на неговата личност со А.Б. во осумнаестта, иако поради промената на неговото тело, ум и карактер, тој е потполно друго битие. Без сумливост, стариот човек жанја награда или патења кое се последици на неговите мисли и дела што ги
посеал во секој претходен стадиум на својот живот. Така, новото битие кое поново
се родува, имајќи иста индивидуалност како и пред (ама не и иста личност), со променета форма или со нов агрегат сканди, сноси последици на своите дела и мисли
од претходниот живот.’ Ова е тешко разбирлива метафизика и ни на еден начин јасно не го изразува неверувањето во душата“.
„Се говори, оти ова учење припаѓа и на езотеричниот будизам или на Тајната мудрост, и егзотеричниот будизам или религиозната филозофија Гаутама Буда“.
„На ист начин како што ни ние не веруваме ако под душа се мисли на персонално Его или животна душа-нефеш. Ама, секое учен будиста верува во индивидуалниот и боженскиот Его. Оние кои во тоа не веруваат грешат во своето пресудување. Таквите исто толку погрешиле во поглед на тие ствари, колку и христијани
кога го вметнете зборот на подоцнежниот издавач на Евангелието, во поглед на проклетство и огнот на пеколот, го земаат за изговорен збор на Исус. Ни Буда, ни
Христ никогаш сами ништо не напишале, туку двајцата говореле во алегорија користејќи ги ‘скриените значења’, како што работеле и сите вистински Иницирани и
како што ќе работат сите оние кои тек треба да дојдат. Двата вида Списи мошне
обазриво ги третираат сите такви метафизички прашања и грешките настанале след
тој вишок на егзотерицизам; во двата случаи се претерува со фразите кои се неприменливи“.
„Намерувам да кажам заправо тоа што вие говорите. Двете Евангелија, како
будистичко така и христијанско, се подучувани со исти цели. Двата реформатори
биле искрени филантропи и практични алтруисти- воглавно проповедувајќи непогрешив социјализам на најблагодарен и највозвишен тип, самопожртвување до крајни граници. ‘Нека гресите на целиот свет паднат на мене како човекот би го
ослободил од беда и патење !’ изјавил Принц- просјак вмотан во крпи отфрлени од
сосмрта ломача. ‘Дојдите к мене сите вие кои тешко работите и носите тежок терет
и јас ќе ви дадам мир’, ги повикувал сите сиромашки и отфрлени големи познавачи
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на патењето кој немал ни на што рамо да ја сопушти главата. Учењата на двата проповедуваат на безгранична љубов према човештвото, милосрдие, опростување на
навреди, заборавување на себе и сожалување за обманатите маси; двајцата покажуваат еднаков презир према богатите и не прават никаква разлика измеѓу меум и туум. Нивната желба била, без разоткривање на светите тајни иницијации, да им пружат на оние кои во незнаење и се заведени, чиј терет во животот бил претежок за
нивните плеќи, доволно надеж и наговестување на вистината која ќе даде снага во
нивните најтешки часови. Ама, целтта на двата реформатори се изјаловиле, заблагодарувајќи на претераната формална преданост на подоцнежните следбеници.
Бидејќи зборовите на Учителите погрешно се сфатени и погрешно толкувани, мораат да сносат последици“.
Се потврдува, социјализмот нема ништо заедничко со еднобожеството=еврејството, туку со повеќебожестото. Бидејќи немало еднобожествена историја, била
внесена библиската историја, а Библијата била пишана за да се појават Евреи- дотогаш немало Евреи. И Бриги и Македонци имало еднобожци=Евреи. Па овие во христијанството внеле многу повеќебожни традиции, кои ги нема-ло во католицизмот.
Стр. 88: „Архатите почнале да ја следат политиката на својот Учител, а повеќето свештеници не биле иницирани, баш како и во христијанството; и така, малку по малку, големата езотерична вистина потполно се изгубила. Доказ на ова е дека од две постоечки секти во Цејлон, сијамците веруваат дека смртта е потполно
поништување на индивидуата и личноста, додека другата секта попат нас, на теозофите, ја прифаќа Нирвана“.
„Затоа што условите под кои се проповедани тие две вери не биле исти. Поносни на своето супериорно знаење, браманите во Индија го направиле недостапно
на секоја каста како би ја спасиле својата, и така одвеле милиони луѓе во идолопоклонство и фетишизам. Буда морал да зададе смртен удар на бујноста на нивните
нездрави машти и на фанатичните предрасуди кои се јавуваат; таков удар до сега
не бил познат. Подобар е филозофскиот атеизам отколку такво глупо обожување на
оние: ‘Кои плачат за своите богови, а никој не ги слуша. Или некој не се обазира-’
и кои живеат и умираат во ментален очај. Тој на прво место да ја заустави таа блатнава буица на предрасудата, да ја искорени грешката, пред него што ја изнел вистината. Како да не можел да биде во целина, од истиот, добро познат разлог како и
Исус, кој ги потсетува своите ученици дека тајните на небото не се за неинтелигентни маси, туку само за одбрани, те така им ‘говори во параболи’ (Матеј XIV. 2)на Буда обазривоста го одвела во претерана тајност. Тој дури одбил да му каже на
монахот Вачагота дали во човекот има или нема Его. Кога бил присилен да одговори: ‘Возвишениот останал во молчење.’ “
„Читајте ја историјата и размислувајте. Во доба кога настаните од Евангелијата навистина се одиграле, во целиот цивилизиран свет се случило интелектуално превривање, ама со потполно спротивни резултати на Исток, отколку на Запад.
Старите богови се одморувале. Додека цивилизираната класа се повела за лукавство на неверните садукејаци и го негирала материјализмот, следејќи го мртвото
слово на Мојсијевите книги од Палестина, и не верувајќи во тогашниот римски морал, пониската и посиромашната класа трчала кон вештичарења и чудни богови
или, пак, постоеле хипокрити и фарисеји. Уште еднаш дошол тренуток за духовна
реформа. Грубиот, антропоморфни и љубоморен бог на Евреите, со неговите крва-
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ви закони ‘око за око, заб за заб’, проливање на крв и жртвување животни, морал да
биде отпремен на место на друг ред и заменет со миолосрден ‘Отец во тајност’. Тој
нов бог никако не смее да биде прикажан како вонкосмички бог, туку како боженски Спасител, човек од крв и месо, кој се најдува во самото срце и душа, како во
сиромавиот, така и богатиот. Ни овде, како ни во Индија, тајните иницијации не
можеле да бидат обелоденети, од страв да она што е свето не би го растргнале псите, да бисерите не би биле фрлени на свињите и да Обелоденувачот и стварите кои
се обелоденуваат не би биле фрлени под нозе на неуки маси. Будината и Исусовата
молчливост- без обѕир дали овој друг историски период во кој живеел бил досуден
или не, и кој бил подеднакво создржен како не би ги разоткрил мистериите на животот и смртта- ги одвела во еден случај до потполна негација во јужначкиот будизам, а во другиот, до три судрени облици на христијанската црква и 300 секти само
во протестанстката црква во Англија“.
Па следи никаде го нема Исламот, кој бил дури и со многу повеќе еврејство.
Стр. 104: „И јас го подржувам тоа гледиште. Покрај Платон, тука е и Питагора кој ја следел истата идеа.59 Тој ја опишал душата како самодвижечка Единица
(monada) која се состои од три елементи, nous (дух), phren (ум) и thumos (живот,
дах или нефеш на кабалисти), што е слично на нашето ‘атма-буди’ (виши дух-душа) manas (его) и Кама-рупа во заедница со пониската рефлексија manas. Она што
древните грчки филозофи го називале со душа воопшто, ние тоа викаме со дух или
со духовна душа, Будијем, како инструмент атме (агатон или Платоново Врховно
Боженство). Чинителот дека Питагора и останатите тврдат дека phren и thumos ги
делиме со животните, се докажува дека во овој случај се мисли на пониски одрази
на манаса (инстинкти) и Кама-рупу (животински импулси). И така Сократ и Платон
ја прифатиле оваа идеа и ја следеле. Ако на овие пет, да ги имениваме, agaton (Боженство или атма), psuhe (душа во колективна смисла), nous (дух или ум), phren
(физички ум) и thumos (Кама рупу или страст), би го додале eidolon од Мистерија,
форма слична на сенката или човековиот двојник и физичко тело, лесно би покажале дека Питагорината и Платоновата идеа се идентични на нашите. Дури и Египќаните ја држеле поделбата на седум. На крајот, мислеле дека душата (Его) мора да
помине низ седум одаји, или принципи, оние кои ги оставила зад себе и оние кои ги
носи со себе. Една разлика е во тоа што, поради идеата која секогаш ја имале на ум,
а тое е дека ќе бидат казнети со смрт ако ја одадат Тајната доктрина, своето учење
го пренесувале во општи црти, додека ние го разработувавме и објаснувале во детали. Ама, мада ние го пружаме на светот во склад со законите, дури и во нашата доктрина на читателите им е ускратено повеќе отколку еден детал, кој можат да го
знаат само оние кои ја прочувале езотерична филозофија и кои се заветувале на молечење“.
Стр. 105: „Затоа што вашите преведувачи, и покрај своето знаење, од филозофите научиле, посебно од грчките, магловито а не мистичните писатели. Земето
59

„Платон и Питагора“,кажува Плутарх, „ги делат душите на два дела, на рационален (noetic) и ирационален (agnoia); дело на човечката душа кој е рационален е вечен; оти иако не е Бог, ипак е производ на вечното боженство, додека делот на душата кој е лишен од разумот (agnoia) умира.“ Модерен термин на агностички доаѓа од сродниот збор агноза. Се прашуваме зошто г-дин Хаксли, автор
на тој збор, го поврзал својот голем интелект со „душата лишена од разумот“ која умира ? Дали тоа
е претерано скромност на модерниот материјалист ?
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го на пример Плутарх и прочитајте што тој говори за ‘принципите’ на човекот. Тоа
што тој ги опишува е прифатено дословно и припоено на метафизичкото суеверите
и незнаења. Тоа да ви илустрирам: Плутарх кажува ‘човек е склоп, и греши оној кој
мисли дека човек се состои само од два дела. Оти, како замислуваат да го разбираат
(интелектот) делот душа (повеќе тријада), ама во тоа грешат исто како и оние кои
сматраат дека душата е дел на телото, те. тријадата ја изедначуваат со четири смртни дела на човекот. Оти разбирањето (nous) е исто онолку изнад душата, колку душата е подобра и побоженствена од телото. Сега, оваа комбинација на душата
(psuche) со разбирање (nous) го чини разумот, а со телото (или thumos), животнската душа чини страт, од страста се родува принцип на задоволство и бол, а од разумот врлина и мана. Од овие три дела склопени заедно, Земјата го дала телото, Месецот душата, а Сонцето разбирање при создавање на човекот.’
Оваа последна реченица е чиста алегорија и ќе може да ја разберат само
оние кои добро ја познаваат езотеричната наука на сличноста и знаат која планета
одговара на кој принцип. Плутарх подоцна ова го дели на три групи, а телото го претставува како склоп на физички рамки, астрална сенка и дах, или трострук понизок дел, кој ‘од земјата е земен и во земјата се враќа’; средниот принцип и инстиктивната душа, другиот дел, добиен од и со помош на Месец,60 кој со само тоа е секогаш под неговото влијание, и само од повисок дел или духовна душа, со атмички
и манастички елементи во себе, тој создава директна еманципација на Сонцето, која овде стои како агатон, Врховно боженство. Ова е докажано со Плутарховите следниот текст:
‘Сега, од две смртти умираме; прва од три ствари на два човека, друга еден
од две. Првата смрт е во надлежност на Деметра, на основ кој со Мистериите е дадено име, telein, што потекнува од името на смртта, teleutan. Атињаните исто така
покојникот порано го викал по Деметра. Што се однесува на другата смрт, таа е во
надлежност на месецот или во доменот Персефона.’
Овде ја имате нашата доктрина која ја покажува човековата седмострукост
за време на животот; а петострукост одма после смртта во Камалоки и трострукост:
его, духовна-душа и свест во Девахану. Овде разлучување, прво во ‘Полји на Хад’,
како што Плутарх го вика Камалоки, а потоа во Девахану, бил дел на претставата за
време на светите Мистерии, кога кандидати за иницијација ја изведувале целата
драма на смртта и воскреснувањето во вид свет дух, кој го сматраме свест. На тоа
мисли Плутарх кога говори:
‘Како земјанската, така и небеската смрт Хермес ја одредува. Ова на одненадеж и на сила ја одвојува од душата.61 Од тој разлог таа се вика Моногенес,62
едина родена или родена како една едина, оти подобриот дел на човекот останува
сам кога таа се одвои. Ама, двете оддвојувања се случуваат во склад со природата.
Судбината (Fatum или Karma) е одредена секоја душа, било со или без разбирање
(ум), кога оди од телото, треба да лута некое време, мада сите не лутаат еднакво до60

Кабалистите, како и некои астролози кои го знаат односот измеѓу Јехова, на оној кој дарува живот
и деца, и влијанието на Месецот на создавање, ќе знаат за што се работи.
61
Прозерпина или Персофона овде ја означува посмртната Карма, која е тука да ги одвои и регулира
пониските од повисоките „принципи“; душата, како нефес,дах на животинскиот живот кој останува
за некое време во Камалоки, од повисокиот склоп на Его кој оди во состојба на Девахана,блажество.
62
(Моноген=моно ген: ман=мин=мон=мун- мина=луѓе; ген=гене=гена=жена која раѓа...; Следи Порфирегенет=пор фиро генет: пор-та; фиро=пиро; генет=женет; породување со жештина-црвено, Р.И.)

152
лго, во предел кој лежи измеѓу земјата и месецот (Камалока).63 Оти, оние кои биле
неоштени и развратни, а добри и врли тука се задржани додека не се прочистат и
додека окајувањето не ги отстрани сите инфекции кои се собрале од загаденоста на
телото, како и од болести. Боравејќи во најредок дел на воздухот, по име Полји на
Хад, каде мораат да останат одредено време. И тогаш, како да се враќаат од ходочастие или прогонство во својата земја, со чуство на задоволство, слични на оние
кои се иницирани во Светите Мисерии: тоа чуство е помешано со неволјите, дивењето и секоја посебна и одговорувачка надеж.’(Опиум=опи ум- опи=опија ум, Р.И.)
Ова е нирваничко блаженство и ни еден теозоф не можел едноставно, а ипак
со езотерички јазик да ги објасни менталните радости на Девахана, каде секој човек
има свој рај околу себе, изграден од неговата свест. Ама, мораме да внимаваме да
не упаднете во грешка во која многу наши теозофи упаѓаат. Немојте да замислите
дека, ако човекот е седмострук, петорострук или трострук, тоа значи дека тој има
седум, пет или три ентитети, или, како тоа добро го опишал еден теозофски писател, дека е сочинет од кора која треба да се олушти како луска на лука. ‘Принципот’, како што е веќе речено, кој го одржува телото, животот и астралниот eidolon,
што нестанува при прилика на смрт,само се аспекти и состојби на свеста. Постој само еден стварен човек, кој трае низ циклуси на животот и е бесмртен во својата суштина, и ако не во форма, а тоа е манас, ум-човек или отелотворена свест. Примедбата која ја ставаат материјалистите, порекувајќи ја можноста на умот и свеста
дека делата без материја, е безвредна во нашиот случај. Ние не ја порекуваме валјаноста на нивното мислење, туку едноставно ги прашуваме нашите противници:
‘Дали сте запознаети со сите состојби на материјата од кои до сега ви се познати
само три ? И како вие што знаете дека тоа што ние го означуваме како АПСОЛУТНА СВЕСТ или Боженство, кое вечно е невидливо и неспознатливо, ипак, иако ñ
измакнува на нашата концепција, не е универзален дух-материја или материја-дух
во својата апсолутна бесконечност ?’ Тогаш тоа е еден од најниските и, во своите
манвантарички манифестации, најделимични аспекти на овој дух-материја- свесен
Его кој го создава својот сопствен рај, рај на будали можда, ама ипак состојба на
блажества“. („манас, ум-човек“: манас=минас=мина с- мина=луѓе; ман со ум, Р.И.)
Се поставува прашање: „Што е тогаш Девахан ?“
„‘Земја на боговите’, дословно; состојба на менталното блаженство. Филозофски, ментална состојба аналогно на најживиот сон, со тоа што уште многу пожив
и постварен. Тоа е состојба која ја доживуваат повеќето луѓе после смртта“.
Стр. 114: „Дозволете да ви поновам. Питагора, Платон, Тимеј и старата александријска школа, ја извлекле душата на човекот (или неговите виши ‘принципи’
и својства) од Универзалниот Свет на Душата. Ова другото во своите учења го нарекле Aether (Pater-Zeus). Така, ни еден од овие ‘принципи’ не може да биде непоматена суштина на Питагореанскиот Монас или атма-будија, затоа што Анима Мунди е последица, субјективна еманципација или порадо зрачење на оној претходен.
И човековиот дух (или индивидуалност), реинкарнирајќи спиритуален его, и буди,
спиритуална душа, веќе постој. Ама, додека ова претходно постои како одвоен ентитет, индивидуалност, душата постој како претходно егзистирајќи дах, како неизвлечен дел на интелигентната целина.Двата првобитно го формирал Вечниот Океан
63

Додека не се случи одвојување на повисокиот,спиритуалниот „принцип“ од пониските, тој останува во Камалоки сè додека не се дезинтегрира.
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на светлоста; ама како тоа фолозофи-оган, средновековни теозофи, се изразиле, постој видлив и невидлив дух во огнот. Тие направиле разлика измеѓу anime brute и
anime divine. Емпедокле чврсто верувал дека луѓето и животните имаат по две души, а кај Аристотел наидуваме дека тој едната ја вика мислена душа, nous, а другата, животинска душа psuche. По овие филозофи, мислената душа доаѓа од внатрешната универзална душа, а другата однадвор“.
Стр. 119: „...Зошто еврејските филозофи, оние кои веруваат во Мојсијевата
Библија (наравно, езотерична), никогаш немале таква идеа; напротив, тие верувале
во инкарнација, како ние“.
Се говори за повеќебожеството, а и се прави споредување на повеќебожеството со христијанството. Следи за повеќебожеството, на стр. 11, да има фуснота.
Во неа се кажа: „Одлучил да ги помири сите системи на религијата и да воспостави вера заснована на етика, покажувајќи дека сите тие водат од ист извор“.
Следи само едно- изворот бил на белата раса, која опстојувала во Левантот.
Токму од Левантот со своето Источно Средоземје Белците го пренеле своето
повеќебожество, вештини... и руни во Индија, Кина...Јапонија. Па дури и Америка.
Птоломејци, како Бриги, биле Македонци. Во нивно време, во Александрија,
кога Евреите го прифатиле македонскиот Птоломејов Александријски коине, тие се
изјаснале за Хелени- според Хелиос=Илиос. Следи ова било бригиско- македонско.
ПОВЕЌЕБОЖНИ ВЕШТИНИ
Џ.Х. Бренан, во книгата „Окултен рајх“, на стр. 69, говори за постанокот:
„И заправо во таа ‘прва земја’, во таа легендарна колевка на човештвото која
се замрзнала пред толку милиони година, се најдувало првото кралство- Тула...“.
А Тула била само Левантот, каде се потопила тн.Атлантида, за која се пиши.
Ова може да се поврзе дека Белците после леденото доба дошле во Тибет. За
да се потврди дека Белците дошле во Индија, бил Bal Gangadhar Tilak, (1856-1920),
во „Арктичката прадомовина на Ведите“, настанати пред него што германските
автори го утврдиле индоевропската, односно индогерманската теорија- за потеклото. Тилаковата брилјантна теза, заснована на изворното толкување на аријските,
ведските текстови, ја потврдуваат археолошките наоди во последните 100 години.
Џ.Х. Бренан, на стр. 42, пиши: „И во елизабетанскиот Лондон имало чудни
типови. Во летото 1583, двајца такви се впуштиле во серија на фацинантни експерименти со гледање во кристална топка...“...„...Експериментите со гледање во кристалната топка- за која го користеле чуениот ‘видикамен’ кој денес се чува во Британскиот музеј- започнале 1582. година и наставиле, со прекиди поради авантури
кои со ним не биле поврзани, сè до 1587...“.
Стр. 75: „Во другата половина на претходното столетие, занимливи поединости за тајните учења на Тибет ги пренела на Запад една сјајна Рускиња, Мадам
Хелена Петровна Блавацки, која тврдела дека во тајните ја упатиле самите свети
лами. Понатаму, госпоѓицата Блавацки тврдела дека нејзините ‘скриени господари’
имаат свои станишта во непристапните Хималаји, поточно дека заправо таму, на
Тибет, се најдува домот на надчовекот“.(1582-та била постара од на Блавацка, Р.И.)
Па сè ова било наследство на Белците од источното Средоземје. Потоа Бригија и конечно Македонија чии членови стигнале во Индија, Тибет... и Америка.
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Кетлин Риодан Спит,64 ја наведува сликата на Гурѓиев, кој бил Белец. На неа
се објаснува: „Г,И.Гурѓиев: Филозоф, Истражувач и Учител на плес“. Во воведот
започнува: „Атмосферата на потајната работа во револуцинерните околности уште
секогаш ја прожима дејноста на многу од следбениците на Гурѓиев. Во времето кога најголем број на езотеричните тантаристични учења е достапен во изданијата на
џепната книга...“.
Стр. 16:Гурѓиев „...се родил и умрел како руски православен христијанин...“.
“Гурѓиев се родил во седумдесетте години на минатиот век во Александропол во Кавказа област на денешна Русија, од татко Грк и мајка Ерменка...“.
Стр. 22: „...-ама некои и извори од Тибет. Изгледа дека ја проучувал будистичката теорија и пракса и дека бил инициран и обучен во контрола на енергијата,
бидејќи известува дека во текот на Тибетанскиот период ‘после само неколку часа
припреми можел од далечина од десет милји да убие јак; или, за 24 часа, да собере
животна сила на таква густина да за пет минути можел да заспие слон.’ “
Бидејќи врз живите суштества влијаеле исти закони,тие биле со иста основа.
Мичио Куши,65 на стр. 67, пиши: „Секој од нас има 64 претци со просек седум генерации. Ако го поделиме овој број со 2, се добива број 32. Ова одговора во
горниот дел на трупот на бројот 32 наши заби. Во долниот дел на трупот, одговара
на бројот на ’рбетните пршлени. Секој заб и пршлен одговара на еден од нашите
претци. Да ова би било појасно, да погледаме како овие делови се развиваат во стадиум на ембрионот. (Види цртеж 13.)
Внатрешната спирала на телото (А) се развива во дигестивен и респираторен систем, а надоворешниот (Б) евентуално во нервен систем. Триесет два заба се
развиваат на крајот на ова дигестивна спирала, а сличен број пршлени- долж спиралата на нервениот систем.Во периодот на ембрионалниот развиток, мозокот и нервниот систем заземаат периферна позиција и поради тоа се носители татковиот,
повеќе јин влијание. Наравно, двата родители влијаат на целокупниот наш организам, ама, во овој случај, домнинира татковото влијание. Обратно, мајчиниот, повеќе
јанг влијание, усредсреден е претежно на дигестивен и респираторен систем, кој зазема повеќе централно место или позиција према внатрешноста на телото. Ако човекот има јак нервен систем и голема умна способност, децата тоа обично ќе го наследат, изузетно, ако тоа со лоша исхрана не се оштетило. На сличен начин, ако жената по природа е јака и активна, со снажен дигестивен и респираторен систем, и
нејзините деца би требало да ја имаат оваа предност. (Следи слика- стр. 68, Р.И.)
Секој од триесет два пршлени го одразува влијанието на нашите триесет два
претци кои се протегаат во распон од седум генерации од таткова страна, додека
секој заб одговара на исти претци од мајчина страна. Овие влијанија, исто така, се
присатни во другите делови на телото. На пример, повеќе јанг, покомпактните органи го одржуваат влијанието на нашите претци од мајчина страна. Овие односи се
во јасна корелација со односите кои ги изучува науката за наследство. Со други
зборови, влијанието кое се пренесува од генерација на генерација, трансферот ДНК
(дезоксирибонуклеинска киселина) стои во взаемен однос со влијанието кој се
пренесува механизмот јин и јанг“.
Следи поврзаност со нервниот систем-мозокот. Негов дел бил и рептилниот.
64
65

THE GURDJIEFF WORK by Kathleen Riodan Speeth,1976, на српски IP ESOTHERIA, Београд,2005.
Mičio Kuši, Prirodno lečenje makrobiotikom, Nolit, Beograd- на англиски, Јапонија- Токио, 1878.
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Рептилен мозок бил за инстикти...канибализам (ждерачи): рептил=реп тил.
Човекот традционално има 12 чакри, од кои 7 се на телото, а 5 вен телото.
Тие 12 чакри се поврзани со вибрациите на 12 небески тела Следи тие 12 небески
тела вибриираат со информациите во склад со чакрите кои се протегаат до крајот
на свемирот. Па тие вибрираат во склад со ДНК спирали внатре во вашето тело.
Осмата чакра е 30 см изнад главата, деветтата пар метри оддалечена од телото, а 10-та, 11-та и 12-та чакра се оддалечени: 10- та Сончев систем, 11- та галактичен систем и 12- та всидрена во универзумот.
Следат 7 телесни чакри: Око на чмарот, полна, око на папукот, срцева, грлена, третто око и темена. Првите 14 дена се отворуваат сите чакри. Пак, Евреите се
обрезуваат на 8 ден со отворени само три долни чакри- Евреите се само фанатици...
Пак, кај Гурѓиев седумте чакри на телото се поделени на три дела...
Кетлин Риодан Спит, за Гурѓиев, од стр. 50, го има насловот: „Наши ‘Три
мозоци’ “. На следата страна 51 има слика со објаснување: „Три центри во човечкото суштество кои одговараат на трите различни фунционирања: интелектуални,
емоционални, инстиктивни“.
Продолжува на следната страна 52 со „Центри“:
Горен спрат: интелектуален центар и повисок интелектуален центар.
Среден спрат: емоционален центар и повисок емоционален центар.
Долен спрат: моторичен цетар, инстиктивен центар и сексуален центар.
На следната страна 53 се објаснува „Злоупотреба на сексуалната енергија:
Интелектуален центар: расправа, критика, полемика, борба со зборови, сексулална фантазија и задоволување со тие фантазии.
Емоционале центар: проповедување за пеколот и проклетството, ужаси
на гревот, вечен бол, религиозни прогони, сентименталност, љубомора и окрутност.
Моторичен центар:
поставување на спортски рекорди, искачување на
на планина „едноставно затоа што се тука“.
„(злоупотребата на сексуалната енергија се препознава по посебната живост
на делување и бескорисност на обавената работа)“.
На стр. 54 е приказот за „Функција на центрите“:
Моторичен дел
Емоционален дел
Интелектуален дел
Моторичен центар Автоматски
Задоволство во
Измислување на стврефлекси
движење
ари и машини
Имитација на поНормална љубов
Адаптација,
мали размери
према игрите
поправки
Ограничена
Повисока имитација:
прилагодливост
некои облици на
на учење на нови
глума
движења
Инстиктивен центар Пријатни чуства
Слепа животинска Многу такавикана
Непријатени чуства љубов
„интуиција“
„Инстиктивна“
љубов
Животинска
љубомора
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Сексуален центар

Животински бес:
желба да се убие
Сексуална привле- Постулати за секс
чност и ублажување Опазување на сексот
на чуствителноста

Сексуални чуства
(можат да бидат
едино пријатни
или неутрални)
Емоционален центар Механичко израз- Религиозни чуства Уметничко стварање
ување на чуствата Естетски чуства
Главно седиште на
Сите чуства кои се Морални чуства:
магнетскиот центар
однесуваат на „са- можат да доведат
кам“ и „не сакам“: свест
лични чуства
Ситни желби: мали
секојдневни „волји“
Интелектуален
Поновување на збо- Настојување да се Интелетуална
Центар
рови и фрази: меха- знае и разбере,
конструкција
ничко раскажување потрага за знаење; Креатривно
Испитување; радоз- повисоки облици
мислење
налост; Грубост;
на имагинација
Откритие
неотесеност
На стр. 58 се претставени „Три типови на човечко битие“.
Човек број Еден
Човек број Два
Човек број Три
Моторичко/Инстиктивен Емотивен човек
Човек со размислување
човек
Механичко памтење и уче- Знаење на основа допаЛогично размислување и
ње по пат на опонашање
ѓање и недопаѓање
литерарна интерпрерација
Примитивна, чулна умет- Сентиментална уметност Интелектуална, уметност
ност
на откритија
Религија на ритуалот и
Религија на верување и
Религија на докази и аргуцеремонијата
љубав, и прогонување
менти
ереси
Факири
Монаси
Јогини
Карма јога
Бакти јога
Днана јога
Во книгата „Клуч на теозофија“, на Х. П. Блавацка (2006), на стр. 11 стои и:
„...Порфириј, негов ученик, чие вистинско име било Малек (хеленизиран
Евреин), ги собрал делата на својот учител. Порфириј и сам бил голем писател: напишал алегорични преводи на некои изводи од Хомеровите дела. Системот медитација, кого филатејите го придржувале, бил екстаза, систем сличен на индијската јога. Сè што ни е познато за Еклектичката школа потекнува од Ориген, Лонгин и
Плотин, директни ученици на Амониј.- (Види Eclectic Philos. By A. Wilder)“.
Исто така, го истакнувам примерот на филозофијата на јогата. Таа била едно
духовно дело на Истокот на Ведите, раширено во Цејлон, Индокина, хималајските
земји Непал и Тибет, Кина и Јапонија. Токму на овие простори се ширеле Белците.
Бидејќи воинствените стилови се развивале на Балканот со Мала Азија, традиците
биле пренесени во Азија и тоа како можност да им се развијат слабите не-атлетски
нозе на Монголите, што претходно важело и за Индијците. Па така, кога Алексан-
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дар Македонски стигнал во Индија, го гледал еден јогин како бил занесен во неговите вежби и концетрација. Слична активност има кај исихастичките калуѓери на
Света Гора, кои со физички вежби, преку медитација и молитви во тишината, стигаат до контемплација на Божјата величина итн. Така и христијанската медитација
во манастирите е заснована врз тишината и смиреноста, особено во Атос (Ато-н).
Се споменува и тантаристички јоги, на денешен македонски јазик тантари, еден вид
на повторување до потполно совладување на вежбите.
Кога ја превзедов книгата на рускиот очен хиурург Мулдашев, увидов дека
традициите на Ведите биле бригиски, а Буда бил преставен со бригиска симболика.
Кетлин Риодан Спит, за Гурѓиев, на стр. 18, истакнува: „Во Карс можело да
се најде прилично знаење за христијанските ритуали и праксата, и Гуѓиев очигледно многу научил за древниот симболизам на литургијата на ритмичкото дишење и
менталните молитви кои уште секогаш биле дел од религиозната обврска на православните монаси. Па ипак, упрскос плодноста на својата родна земја и религиозни традиции во кои се родил, тој воопшто не бил задоволен со напредокот на сопственото разбирање на основните прашања кои себе си ги поставил. И, тргнал во
потрага за знаење.
Со текот на своите покушаи да најде остатоци, на потомците или живо присуство на човечки суштества кои биле во допир со повеќето и со непроменето јадро
на вистинската мудрост, Гурѓиев самостално обавил многу истражувања, а исто така ñ се придружил на група од 15 или 20 луѓе и една жена, кои сите трагале за скриените знаења. Тие се викале ‘Трагачи за вистината’. Упатувајќи се во главните експедиции во групите од двајца или тројца, или повремено само, ги прочешлале рушевините на древните цивилизации на Египет, Крит, на Сумерците, Асирците и
Светата Земја. Посетувале манастири и духовни заедници од Атос до Етиопија и
Судан. Нашле родослов на древното друштво на мудреци, Сармоуни, од текија Накшбанди и Кадири дервиши до равниците на централна Азија. Поминале дури цел
пат до северната равница на Сибир во потрага за шаманистичките корени или изданци на знаења за кои трагале“.
Се говори за во православието, како и за Западна Азија, Балканот и Египет.
На стр. 114 и 115 се наведени „Гурѓиевите покрети: Основна позиција на два
од многу свети плесови кои Гурѓиев ги донел од Истокот. Покретите се изведувани
ритмично со музичка Придружба“.
Следат стр. 116 и 117 се четири слики: „Групата ги изведува Гурѓиевите покрети под авторовото водство“.
Од стр. 113, а продолжува на стр. 18, се говори за „Покрети“:
„Покретите на ритмичката гимнастика и плесовите кои Гурѓиев од азијските
извори ги прилагодил за употреба во работата, имаат двострука сврха, која се состои во тоа да се пренесат одреден вид знаења, и во тоа да се понуди средство за
постигнување хармонична состојба на битието. Тие претставуваат некој вид медитација во движењето, а исто така имаат особина на уметничката форма и јазик. Корпусот на Гурѓиевите покрети се состои од многу различни видови плесови: има
шест обврзани вежби, кои секој треба да ги научи; дервишки плесови, кои захтеваат чврстина и издржливост, само за машки; нежни и убави плесови за жени; плесови во кои постој говорен елемент, како ‘Господе, смилуј се !’ или ‘Мајко, Оче, Сестро, Брате’; пополека плесови полни со почитување и невреројатно прецизни и ак-
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тивни плесови. Тие потекнуваат од Туркестан, Тибет, Авганистан, Кафирстан, Читрала, Чиана, Транскаспија и Турција“.
Бидејќи Турција била Фригија=Бригија, а турскиот ислам владеел и на Балканот, Православните=Македонците се ислмизирале и станувале Муслимани=Турци. Следи уништување на црквите и манастирите, се истребувало свештенството и
правосавните верници- вештините опстоило само во Света Гора во Македонија.
За да се поврзе врската со Бригија и Македонија, на стр. 120 има преглед:
„Две врсти на уметност“. Тие биле поделени на објективни и субјективни. Објективната била свесна и Необјективната несвесна. Кај објектино- свесна во став 5 стои:
„Потекнува од објективна свест, макар само во блескови, кои уметникот ги
користи единствено и уз контрола. Можни примери: големи пирамиди, рана готска
катедрала, Нотр Дам, во Ремс и во Шатр, музиката скротителка на змија која делува
со ‘внатрешни октави’ една нота кој се држи, на древната статуа на Зевс Олимиски,
драмата за животот Исусов, дванаесет Будини дела“.
Меровингите биле Македонци, а Франките и Македонците имале исто потекло- од Пријам (Фредегар, 7 век). Следи Тројанско потекло, а во „Илијада“ имало
ракопис со говедо и коњ, кои како бригиски биле и на Франките...дури на Викинзите. Па Франките своите кралеви во Ремс ги прогласувале со Библијата преведена од
Методиј Солунски на македонскиот тн.старословенски со говор од Солунско. Низ
Македонија поминале Готите, а го имале македонскиот христијански правец, поради што се изјасниле за Македонци. Бригиската змија и орел го претставуваат Зевс,
а Бикот бил Зевс со Посејдон Пастув, за кои има услови најдбро да опстојуваат, но
не Олимп кој бил гол со околни простори за маслинки и смокви, на услови неподнесливи за пелагонското говедо и пелистерскиот коњ. Исус Христос со својата
Мајка биле претставени како Бригијци, од Охрид, но не разголени како Семирамида, проститутка: „Прости и Боже што таа се тутка“. Буда бил само со бригиска симболика. Неговата симболика не е како на Семирамида- туку бригискиот Сабазија.
На стр. 121 стои за „манастирот во Хиндукуш, во кој Гурѓиев бил одведен и
во кого ги видел свештениците- плесачи кои со свети плесови во храмот подучуваат уз еден мошне необичен инструмент: ‘Надоврешниот изглед на овие чудновати
апарати на прв поглед одаваат впечаток дека се мошне древна изработка...“.
„Поновата приказна за манастирот кој би морал да биде ист тој ни го дава
Дезмонд Мартин:
‘Далеку најимпресивно било едно дрво изработено од злато и други метали,
кои ми се чинело најверојатно убаво и кое ме потсетило на вавилонските уметнички дела кои ги видов во музејот во Багдад. Служел за покажување на положбата
која дервишите попримаат во своите вежби налик на јога и кое овие, изведувајќи уз
специична музика, го проучувале заради својот личен развој.’
Тоа бил манастир на братството Сармоун, Суфи ред чија идеја за материјалност на знаењето и универзалните закони можда се и извор на основните принципи
на Гурѓиевата космологија“.
Се потврдува дека Белците од Источното Средоземје стигнале во ...Тибет...
Ваквите традиции преостанале во зафрлените простори на Русија- до 19 век.
Па тие не биле донесени од наведените Руси од Тибет, туку домородни- балкански.
Алберто Ривера, на стр. 75-76, говори за Распучин. На рускиот цар Николај
синот Алексиј боледувал од хемофилија. Распучин го спречил неговото крварење.
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Мајкл Бејџент, Риџард Ли, Хенри Линколн, на стр. 134, пишат: „Распучиновата улога на дворот на Николај и Александар од Русија, помалку или повеќе, е
општо познато. Не е општопознато, меѓутоа, дека постоеле влијанија, дури и моќни
езотерични кругови на рускиот двор многу пред Распучин. Во текот на последната
деценија на деветнаесеттиот век и првата на дваесеттиот век, таков еден круг се образувал околу личноста позната под името Господин Филип (Monsieur Philippe) и
околу неговиот ментор кој повремено го посетувал царскиот двор воПетроград66...“
Распучин од Сибир- па повеќебожеството со своите традиции не изчезнало.
Како што Русија била венетска=тн.словенска земја, исто било и Германија.
Ова говори дека денешните Германци биле само одродени тн.Словени.
ГЕРМАНСКИ ТН.СЛОВЕНИ
Олга Луковиќ- Пјановиќ,67во насловот „Ведска Priya,современа српска Freya
и старасловенска Priya“, пиши: „Ова поглавје имаме да го заблагодариме на полскиот автор на минатиот век. Војциех Кетрзински и неговото дело ‘Лужичани- допринос на праисторијата на западните Словени и Виндили’. До кого сме дошле во
германско издание. Како и сите студии на овој вид ова содржи драгоцени сведоштва, кои- на жалост- при оваа прилика никако не можеме да го анализираме. Како и
толку пати во текот на овој труд, можеме само да ги дотакнеме некои поединости,
кои би можеле да ги побуди научниците да ги развијат, продлабочат и сестрано да
ги обработат.
Да го земеме нпр., понајпрво одделот пос Б. ‘Директни докази’ (‘Directe Beweise’). ‘Die Inder oder Winder an der Ostküsteä, т.е. ‘Инди или Винди на Балтичко
Море.’
Почнувајќи го тој свој оддел со тврдење, дека Виндите, одн. балтичките Срби, уште пред Христа ја населувале Поморанија и брегот на Балтичко море, кое по
нив се викало Виндско Море, Кетрзински одма преоѓа директно на ствар, цитирајќи го Мела III, 5., кој на наведеното место рекол како по сведоштво на Корнелиј
Непот, римски проконзул на Галија, Квинт Метел Целер, 59. година пред Христа,
добил на дар ‘Некои Инди’ (Indos quosdam) од кралот на Боите, која бурата ги исфрлила ‘од индиските води’ на германскиот брег (ex Indicis aequoribus…in Germania litora…)“.
Се потврдува дека од Балканот преселбите биле во старата ера. Па следи доказот дека тие биле македонските колонисти низ Европа со свои поими Венети итн.
„За истото тоа сведоштво говори и Плиниј, го продолжува својот приказ Кетризински, во кн. II, г. 67., со една различна варијанта, што се однесува на дародавателот, кој- по Плинијевото пишење- не е крал на Бојите, туку на Свевите, што е
уште еден доказ на немар на античките писатели, кога се работело за ‘варварски’
народи.Како што Плиниј сведочи, кралот на Свевите му дал на Квинт Метел Целер,
кој како проконзул бил Африниев колега во Галија:’
‘Инди..., кои поради трговија патувале од Индија, ама бурата ги изфрлила во
Германија.’
Тој текст как Плиниј гласи:
66
67

Не само во Прусија и Русија бил важен францускиот јазик. Па тој во Русија останал и традиција.
Олга Луковић-Пјановић, Срби...народ најстарији, Досије, Београд, 1990.
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‘…Indos… qui ex India commercii causa navigantes tempestatibus in Germania
abrepti.’
Дека тие ‘Инди’ биле, како што Германците денес кажуваат, Винди, или Венди, одн. Словени и тоа Балтички Срби, за тоа сјајно расправа и со својата теза докажува мошне уверливиот непореклив Шафарик во своите ‘Славјански старожитности’, св. I, гл. 8, точка 3.
Развивајќи ја темата, Кетризински, да би им го олеснал трудот на идните истражувачи цитира библиографија, која овде ќе го поновиме- но не само за идните
српски научни работници, туку и за странци, на кои овие проблеми можда им се
познати само од далеку, а можда ни толку. Оваа библиографија е наведена на с. 77.
и 78. на спомената студија на Војциех Кетрзински, а еве, како таа изгледа:
-Schafarik, Slawische Alterthümer, I, 8., 3.
-Tacitus, Germania, 45.
-Ptolemaeus, III, 5.
-Cassiodorus, Variaae, 5., 2.
-Jordanes, De rebus Get, 5. und 23.
-Schafarik, Slaw. Alterth., II, 672.
-Tacitus, Germania 46.
-Cf. Aethicus ed Wuttke, p. 44.
Не неможеме, а овде да не изразиме со најдлабоко жалење мислата: на кој
степен денес би била целокупната наука за Србите и за Словените, воопшто, да и
самите српски и словенски научници не го прифатиле разорното германско учење
на белинско-виенската школа за Словените како за подоцнежни придојденци во
Европа ! За што така дивно- во цел еден низ совесни истражувачи- им се спротиставил Шафарик, нпр., сметајќи и докажувајќи, дека Србите во Европа се староседелци !“.
Поимот Срби произлегол од срб=срп, со кого се жние=коси. Каде што имало рамници имало Срби, на ридови Булгари=Бугари=б(в) угари- тие се угарат, како
кај Угарит- угарити.Па Скиптар од скиптар и Арбан=ар (ор-аница) бан (управител).
„Кетризински- бидејќи донекаде го обработил поглавјето за Индите, Виндите, одн. Балтичките Срби на античкото време, во поглавје за имињата на реките:
Висула, Вистула, или Вискла, па Лаба и Одра или Вијадра, тврди, дека сите тие
имиња исклучиво се словенски, одн. српско потекло, те етимолошки не можат да се
објаснат од становиште ни на еден друг јазик. По Малиновски, како автор понатаму пиши, сите тие имиња некогаш имале стварни значења, а тек со вемето се претвориле во географски називи.За Вистули пак посебно расправа Шафарик во ‘Старожитни славјански’, I кн., стр. 494.
Мошне би било занимливо да се изучат сите документи кои постојат за античката словенска божица Јесен, или Јасни, за која Германецот Zeuss јасно тврди,
дека е словенско божество. Наиме, премда Тацит (Germ., гл.9.) тоа боженство го
споменува во врска со Германите, при што е јасно дека ни Римјаните, како нити Грците не воделе сметка за посебноста на племињата кои живееле на тој простор на
Европа, Цојс со исправност на чесен научник изрекол, дека култот на таа стара словенска божица постоел од прадавни времиња, па сè до средниот век, те. долго уште
по појавата на христијанството- и тоа секаде измеѓу Лаба, одн. германска Елба и
Висла. Тацит на напред споменатото место тоа боженство го нарекол- не со словен-
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ско име, кое Кетрзински го пиши тројако: Jesse, Jessen и Jassni, туку со името на
египетското боженство Изис... (Елба=е лба=лаба, Р.И.)
После тоа, почнувајќи од с. 82, Кетрзински расправа за старите словенски,
одн. српски називи распространети широко на некогашната, па и современа Германија, особено во поречјето на старата српска Лаба. На приложената географска карта во оваа студија, работено сосем независно од Кетрзински, уште денес најдуваме потврда за постоење на српски географски имиња на територијата на Германија,
потполно идентични со многу географски имиња широко на српските земји на Балканското полуострово.Ова е еден важен и мошне интересен детал,кој науката уште
доволно не го искористила и која, со обѕир на новата ‘Подунавска теорија’ добива
сè поголемо значење“.
Србија само од 19 век со свои Срби- тие од Подунавјето се шират кон Југот.
„Многу ни е жал, што во оваа студија не можеме да се бавиме со текстот на
нашиот автор, кој се однесува на Семноните (почнувајќи од с. 86.) погрешно воврстено во Свеви- Германи. Германските пак истражувачи, кои му поклониле полно поверување на Страбон, Тацит и Птоломеј,а чии имина претставуваат авторитет:
Zeuss, Müllenhof, Wackernagel, сите тие добивале и покушувале на сите можни начини, да го објаснат постанокот на името Семнони, но без успех, на основ на етимологијата никако не можеле да ги вбројат во германско племе Свеви. Затоа Кетрзински нагласува нешто за што германските истражувачи не воделе сметка, а тоа е,
дека Семноните биле на своето тло, на брегот на средна Елба,многу пред него што
таму се населиле Германите. Еве, на кој начин Кетрзински тоа го соопштува:
‘Dass die Semnonen nicht Sueben gewesen sind, sondern schon
seit grauester Vorzeit in ihren Wohnsitzen auf dem rechten Ufer der
mittleren Elbe gewohnt haben, beweist ferner das graue Alterthum
ihrer heiligen Haine; die Sueben aber sind est zu Augusts Zeiten
über die Elbe gegangen, konnten also dort noch keine uralte
Heiligthümer haben.’
Еве го преводот на соопштувањето на Војциех Кетрзински:
‘Дека Семнини не биле Свеви, туку (народ), кој од најдавно преистирско време живеел на десниот брег на средна Лаба (Елба), докажува понатаму и неприродната старост на нивните свети гаеви; меѓутоа, Свевите тек во Августово доба ја
преминале Елба, те према тоа не можеле да имаат таму свои светишта.’
Не впуштајќи се, значи, во ова мошне занимливо разматрање ние само накратко ќе ги дотакнеме заклучоците на полскиот автор, кој на с. 89. кажува, дека земјата (die Erde) на Словените земени (lat.humus), старословенски земи, чешки земе,
полски зиемиа, а во други словенски јазици зема, сема, што точно одговара на ведското семено. Всушност, го дотакнавме ова поглавие само поради оваа ведско-санскритска етимологија на името на тоа српско племе... кое било: земно, земљано,
или на тоа слично, те. од праисконскона ñ припаѓало на таа земја, па Тацит и пиши:
‘inde initia gentis… ex humo…’ Семноните се, значи, се сматрале деца на земјата, те.
земни, па Тацит со ним уште го додава (Germ. 39.), нивното име, како што Кетрзински, на римски начин:
‘…vetustissimos se nobilissimosque… Semnones memorant.’
Што ќе рече:
‘Семноните се сматраат најстари и најплеменити...’ “.
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Руски и српски јазик биле падежниот македонски тн.старословенски јазик.
„Да ги оставиме Семнините, да- изоставувајќи ги сите други древни словенско-српски племиња, кои, како документирано тврди Кетрзински, од вајкаде, од
времето од кое немаме никакви историски податоци, би живееле на тлото на Германија, при што тој особено подвлекува (с. 111) двата брега на Елба (auf beide Ufern der Elbe gewesen), овде уште само споменале, што истиот автор кажува за некогаш општото и ‘домашно’ име на Србите, кои биле настанети уз Семноните. Во насловот на тоа поглавје стои ‘Сибини, или Сирбини’, а во текстот малку пониско:
Србини, Сербен, у објаснување испод текстот:
‘Денес Срб, Серб, Сербе, а ни обликот Сербин не е необичен’, уз што Кетрзински еден стих на полски:
‘Przy nim Serbin zalosny dlugi smyczek wlecze.’
Зад тоа следи објаснување:
‘Morsztyn z Raciboka’, swiatowa roskosz. Cf. Wisniewski;
Hist. Literatury Polskiej, VII, p. 19.’
Поседувајќи само еден мал полско-француски речник, само ќе кажам зашто
во горниот текст се работи, без прецизен превод. Како што во долната напомена се
гледа, ќе се работи за ‘сватовската раскошност’, те. за објаснувања посветени на
сватовските обичаи, изнесени во историјата на полската литература од Вишњевски- во оддел VII, на стр. 19. Во стихот пак се споменува жалосниот Србин, кој пред себе долго стрелата ја напнува... Во мојот речник ‘влече’ се токува како ‘mettre
en circuit’, ‘да се стави во погон’, а бидејќи, е во прашање стрела, да претпоставувам, дека глаголот кој сум го употребил на своето место.
Задржувајќи се и понатаму на српското име, писателот го споменува и Грим.
Славниот Јаков Грим, напоменува Кетрзински (с. 116.) отпочнал да се бави со името на Србите. Меѓутоа, како што не сакал да признае, дека од давните времиња Србите биле измеѓу Елба (српска Лаба, Албе) и Висла, тој тие истражувања потполно
ги напуштил- разбирливо, сосема во духот на тендециозната германска школа!
Кетрзински кажува,дека после Страбон за тие Срби пишел Вибиј Секвестер,
кој- според Шафарик- живеел 500-600 г. по Христа, додека другите стручњаци го
префрлуваат во четврттиот век. Кај овој последен името Срби е напишано сосем
накрадно:
‘Albis Germaniae Suebos a Cervetiis dividit, mergitur in Occanum.
Секвестер овде пиши, дека реката ‘Алба, одн. денешна Елба Германија ја
дели на Свеви од Цервеција и се влива во Океанот.’
Да би го објасниле откаде вакво изобиличување на името Срби, авторот објаснува, дека писателите на тоа давно време во страните зборови често го претворувале ‘Б’ во ‘У’ или ‘УУ’ или ’В’, додека ‘С’ го изопачувале во ‘З’, па затоа во Цервециис лесно се препознава името Сербен, особено уште и затоа, што во извесни
преписи на истиот автор, те. Секвестер Вибиј, доаѓа и обликот Сервициис“.
Се признава само истогласно толкување- не со просто-проширена реченица.
„Ист овој проблем го иритирал и Шафарик, кој со него се бави на повеќе места во своите ‘Славјански старожитности’ (I, 173, 175, 177, и II, 658.).На страна 111,
на своето дело Кетрзински ги извадил од наведените Шафарикови места некои унакажени облици на српските имиња, кои вовистина се запрапестувачки, како нпр.:
Зериуани, вместо Сербиани; Циеруисте, вместо Србиште, Циертви, вместо Зербен,
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Средбен (град); Цервисти, Киррусти, Кируиусти, Зербисте (Зебст); Зурбици и Цурбици, денес Zörbig.
Тие Срби, заклулчува Кетрзински во ова кратко поглавје, на крајот на V век
по Христа биле победени од Тирингиј, додека 530. г. заедно со тиришкото кралство биле присоединети на франковото царство, да 630. г.. би покушале, од него да
се отцепат...“.
Досега се спомна пред Христа, а овде „на крајот на V век“. Ова говори, дека
тоа било само од со македонските колонисти, што продолжило до во V век и потоа.
Следи досега нема ниеден материјален доказ/наод за преселби на Балканот.
„И конечно, да ги прескочиме многу поединости, кои би имале желба подлабоко да ги обработиме, преминуваме на одделот,на кого Кетрзински му дал наслов:
‘Nerthus, eine slawische Gottheit; Germanen auf slawischen Boden’, што значи:
‘НЕРТУС, едно божество на Словените: Германи на словенско тло’.
Кетрзински доста опширно коментира за ова боженство, прецизирајќи, дека
го споменал Тацит во глава 14, на својата ‘Германија’, чиј култ им е припишан на
разни германски елементи. Меѓутоа, премда Римјанинот го спојува тоа боженство
со Германците, Кетрзински- не негирајќи, дека тоа вистина било така- категорично
кажува, дека- по римскиот начин е напишано Нертус (Nerthus)- било не германско,
туку по потекло исклучиво словенско боженство, кое Германите го презеле од Словените, на што ние ќе додадеме од Балтичките Срби. Германските истражувачи, продолжува Кетрзински, исто ова боженство го довеле во врска со норидското боженство Niordh, Niördh, или Niördr потполно идентификувајќи го со Тацитовиот Nerthus, уз поблиска ознака ‘terra mater’, те. ‘мајка земја’. Да би се докажала и потврдила словенската припадност на боженството Нертус, Кетрзински мошне убедливо
ја развија темата за мошне големата давнина на словенското, одн. српското потекло, употребувајќи дури јак израз: ‘...die in die allergraueste Vorzeit hinaufreichen ...’,
те.: потекло ‘кое достига длабоко таму на првите времиња.’ Еден од најзанимливите аргументи му се неколку одломци од скадинавските Еда, во кои алузијата на
старината на Словените-Србите-Вендите-Ваните совршено е јасна- но не само алузијата на старината, туку и на нивните уште во давни времиња познатата мудрост ...
Тоа секако е една мошне занимлива тема, која би требало посебно да се обработи,
поготово, што тоа е давно српско божество. Праслика на Нереја, морскиот бог на
грчката митологија и неговата ќерки Нереиди, стални Посејдонови придружници,
чиј број се најдува на 50“.
Бидеќи тн.грчка митологија биле со делата на тн.Хомер, кои ги обожувал
Александар Македонски, наследството било со Македонците,но никако со Бригите.
Овде е најбитно што таа Нераја има само пелазгиска=тн.словенска основа.
„Сосем независно од Кетрзински, ние овде додаваме, дека грчкиот облик е
необјаснив од становиште на грчкиот, заправо како Тацитовото од становиште на
германски јазик. Оти, во грчкиот не ќе најдеме ни една јазична форма, а поготово
не глаголот, или глаголски корен, кој би можел да послужи како база на имињата:
Νηρελοζ, Νηρειζ, Νηρευζ, Νηρηινη, Νηρικλοζ, Νηρικοζ, Νηριτηζ, Νηριτοζ, те.Нерелос,
Нереис, Нереус, Нереине, Нериклос, Нерикос, Неритес, Неритос. Меѓутоа, општо е
познато, дека едно име, пред него што постанало име, имало некое конкретно значење. Значи, како во грчкиот, рековме, така исто и во германскиот, тоа првобитно
стварно значење на боженството Нертус, не е можно да се најде“.
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Во Елада се говорел само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. а тн.
старогрчки (коине) бил дворасен јазик на Белци (Палазги) и Црнци (Семити). Коине бил само Александријски Птоломејов јазик. Во 19 век коине бил реформиран, и
од него бил создаден коински (тн.грчки) нов јазик,со употреба само од 1868 година.
Германците како Бриго-македонци говореле само варварски=пелазгиски=тн.
словенски. Следи католичкиот дворасен латински, кој бил само вулгарен коине. Па
негов вулгарен Франков. Потоа германски- дополнително уште и готски=татарски.
„Пак ако ли покушаме, да најдеме во српскиот јазик, во него ќе најдеме глагол ‘Пон-нир-ати, во кого се најдува коренот нир-; исто овој глаголски облик одговара на старословенската форма со исто значење; паѓање под вода, одн. впаднување во вода. Пак ако ли покушаме одговорувачкиот корен да го најдеме во ведскиот,
ќе го најдеме мошне лесно во субстатив ‘нира’, што значи дословно вода. Ако погледаме во речникот на Вук Стефановиќ Караџиќ, најпрво ќе ја најдеме именката
‘по-нир-ање’ со значење:
‘Das Versinken (des Flusses) unter die Erde; fluminis sub terram clapsus’
Уз глаголот пак ‘по-нир-ати’ Вук пиши: imp., те. вода:
‘Sich unter die Erde verlieren; sub terram abeo (de flumine).’.
Вуково објансување, значи, гласи:
‘Имперфективно одн., трајно значење кое се однесува на вода; да се изгуби
по земја; да отиде под земјата (за река).’
Но расчленувајќи го понатаму овој занимлив проблем, да воочиме само, дека ведскиот корен потполно се повторува во српскиот глагол... А по разни научници, ‘српски за словенските јазици е она, што латински за јазиците кои од него произлегле.’ Така, како што наведува Кетрзински во своето поглавје за божеството Нертус, кога овде тек сме го дотакнале, поновување на истиот тој корен во различни
варијанти, ќе најдете во сите словенски јазици“.
Бидејќи е „српски за словенските јазици“, тој било само тн.старословенски.
„Кетрзински најпред го цитира старопруски Нериа = острово, или полу- острово. Кон тоа тој додава, дека Сјенкјевиќ во ‘Праце хисторичне и политичне’, на
стр. 32. го навел следното место од едно повеље на Светоплук и германски ритер
од годината 1248., во кое се кажува:
‘Concessimus Santopolco et haeredibus suis insulam, que vocatur Nerie.
Тоа значи:
‘Му го даваме (отстапуваме) на Светоплук и неговите наследници островото, кое се вика Неире.’ “.
Па немало било што друго освен тн.словенско- немало ни германски јазик.
„После ова ќе го најдеме полскиот облик ‘нерзеја’, па руски ‘нур’, за кој
Шафарик во ‘Старожитности’ (I, 198.) напишал, дека значи земја. Во полското исто
така постои уште еден израз- ‘нора’, што означува ‘пештера под земја’. На чешки
пак ‘норе’ значи понор, а ‘нерост’- минерал, додека ‘неростество’ царска руда (минерал); во литванскиот ‘норагас’ е еден дел на плуг, со кој се ора земја. Тоа би било
значење кое се однесува на земја, после што Кетрзински дава примери во кои ист
тој корен служи за ознака на вода; нпр.: литвански- ‘нарас’ и ‘нерас’- ронилец; ‘неру’- пливати; ‘неру’ и ‘нерти’- ронити, а исто така и ‘ниру’, ‘нирти’. Чешки е ‘нор’езеро; ‘норити’- вронити, потонити: ‘норек’,‘норец’ и ‘нурек’- ронилец; ‘нурта’, секогаш на чешки, есте длабина. На полски ‘назраќ’ значи вронити, потонити; ‘наз-
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раќ сич’ е пливати; ‘нурек’, ‘нор’ и ‘норовник’- ронител. Полско ‘уркием’ значи
испод вода, ‘нурт’ е водена струја, а ‘нурта’- длабина. Кетризински сосем сигурно
воопшто не го знаел српски јазик на балканските Срби, оти инаку овде би го уврстил српскиот глагол ‘гњурачки’, итн. Исто така, кога го прикажал ‘старословенски’ глагол ‘понирати’, воопшто не споменал, дека тој облик е карактеристичен
облик на српскиот јазик, заправо како и именката од истиот корен ‘понирање’. Старословенски облик го дополнил со рутенски и руски ‘нирјати’, што исто така значи
понирати“.
За авторката, и слични како неа, нема ништо македонско, иако српското било само од 19 век. Па до 1808 година Македонија била до река Дунав- немало Срби.
Секаде се говори за Срби, а овде следи повикувањето на „српски јазик на
балканските Срби“. Само тој не бил народен без падежен јазик, туку само тн.старословенски. Следи за него Русите велат дека тој бил руски, Србите српски и Бугарите бугарски. Бидејќи историски немало такви народи, јазикот бил македонски.
„Но на претходните не е исцрпена листата на изведеници од давната санскритска именка ‘нира’, оти тој неа и додава и географски имиња широко на сите
словенски земји како: Нарев, Наревка, Нур, Нурзе, Нурчик, Нерис, Норин, Нури,
Нор, Нер, Нурза, Нариније, Нарт, Наројка, Неретва, Норин, Нерета, Норинск, Норка, Норскаја.
Значи, во случајот на старото српско боженство, чие име Тацит го запишал
како Нертус- било дека тоа било боженска земја, или пак поврзана со вода, за него
ќе најдеме доволно обавестување во словенските јазици. При ова не смееме да заборавиме да го споменеме францускиот славист Сипријан Робер, кој како извонреден познавач на словенската старина, а сосем посебно српските, рекол (за што посебно говориме во поглавјето посветено нему): ‘Да би се разбрала грчката митологија, неопходно да се познава словенската’, а пошто од сите денешни Словени само
Срби биле од првото грчко населување нивни соседи, е јасно е, дека ‘словенската’
митологија била српска. Да поновиме уште еднаш: си допуштаме себе вака да го
истражиме затоа, што името Словен се јавува веќе во подмакнатото доба на христијанството, додека Србин, како што вели Шафарик е ‘прастаро, првобитно и домашно име...’ “. (Според неа [Олга + в = Волга], Македонци не смеело да има, Р.И.)
Шафарик говори за Срби во новата ера, како што било и за Венети. Пак, поимот Анти и Венети од Балканот низ Европа го пренеле македонските колонисти
во старата ера. Меѓутоа, имињата Анти и Венети вон Балкнот се јавуваат во новата
ера. Следи Срби биле во новата ера, само каде имало равница- каде се жнеат=косат
житарици. А поимот склавина, што означувало област, се јавува за првпат во V век,
а на Балканот во VI век. Склавините биле Повеќебожци, а Христијаните- Православни само Ромејци. Како Склавините се христијанизирале, Склавините изчезнувале
е на нивна сметка се зголемувал бројот на население како Ромејци. Па во Македонија се појавиле Склавини само во VI век, а тие изчзнале во IX век (836/7 година).
За да се потврди, дали имало Срби, и дали тие биле стар народ, се чита од
истата авторка. Таа во насловот „Јован Цвииќ и Срби од почетокот“ пиши: „Штокавски, кој се дели на старо-штокавски (Македонија), средно-штокавски (Србија
северноисточно од Стара Србија, одн. Македонија) и ново-штокавски (Далмација,
Лика, Кордун, Банија, Славинија, Босна, Херцеговина, Црна Гора, Косово, Метохија, Војводина и Шумадија)“.
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Следи во Македонија бил стар народ, до Шумадија среден народ и Шумадија, каде била создадена Србија,нов народ.А и српскиот јазик бил на Вук Караџиќ.
Па српскиот, како еладскиот (тн.грчки) народ, бил само православен народ.
„Во секој случај, целиот предходен одломок се однесува на нешто, што- или
доволно не се изучувало, или пак ни малку не се изучувало, како што ќе биде и
следниот, во кого ќе прикажиме уште една празнина во науката, поврзувајќи исто
така со еден мошне карактеристичен збор, кој од ведските времиња до денес не се
изменил. Заправо, сè ова до сега го сматраме само вовед за овој последен одломок,
кој во толкава мера е фрапантен, да се чудиме, како е можно, научниците да допуштиле, да така едноставно подрачје да остане до денес во својот почетен стадиум ?
Наиме, прастарото словенско боженство- Нертус, добило во Скадинавија,
подразбирајќи тука и Лонгобардите, пред нивното спуштање на југ, двојники во
скадинавскиот Niörd, или Niördr... Далеку нас би не одвело, да уште објаснуваме,
по какви јазични закони Нертус се претворило во Ниерд, односно Ниердр; тоа Кетрзински мошне убаво го извел, додавајќи, дека тоа боженство кај истите тие Скадинавци имало две деца: Ereyr и Freya68, за која Кетрзински недвосмислено кажува,
дека исто така биле: ‘…wanischen, d.h. wendischen, slawischen Ursprungs…’, одн.:
‘ванско, те. вендско, те. словенско потекло’, на што ќе додадеме- српско, оти само
Шафарик во своите ‘Словенски старожитности’ на неколку десеттини страни документирано докажува, дека Вендите биле Срби и тоа поглавито Срби на балтичките
области. Во останатото, ќе видиме, и ова боженство, чие има во Скадинавија е деформирано, носи потполно српско име, кое е како заедничка именка е сочувана
уште од ведските, а секако и предведски времиња“.
Следи Келтите биле Бриги, кои со своите келти=секири ги крчеле шумите и
создавале ораници. На нив се сеело житарици, кои се жнееле=српеле со српови=коси,чие занимање било српчии.69Во Македонија Србите биле нарекувани косачи, жетвари.Бидејќи Србите биле Венети, а Македонците се носители на тој поим, е јасно.
Меѓутоа, не се јасни само негирањата на сè бригиско и на сè македонско.
„Понапрво, Фрејр и Фреја биле пријателски боженства, кои околу себе го
расипале благословот, одликувајќи се со особен сјај, убавина и мудрост; како такви, тие ја дарувале благосостојбата, која произлегувала од љубов и богатство.
Германските научници залудно барале да ја објаснат етимологијата на Фрејра и Фреја, повикувајќи се на Сакс Граматикус, Грим, па дури и на Улфилиниот
превод, но залудно.
Не влегувајќи овде во подолгиот нордијски мит на наведените боженства,
кој за нашата студија не е битен, најпрво да наведеме една едина реченица на Војциех Кетрзински од страна 104:
‘Ihr Name lautet in rein slawischer Form PRIYA’ … ‘Ihre Wesen
enspricht nach der mater verborum der lateinischen Venus; Priya
ist demnoch die Göttin der Liebe.’
Ево горниот наслов во превод:
‘Нејзиното име гласи во потполен словенски облик ПРИЈА... Нејзиното суштество одговара по (речникот) мајка на зборови на латинската (божица) Венера;
према тоа, ПРИЈА е божица на љубовта’.
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Мислиме, дека во врска со овој пример- дури ни читателот, кој српски јазик
и не го знае- немаме потреба да докажуваме, дека тој збор, одн. во овој случај име,
е чисто српско. Воедно, овој пример уште еднаш ни дава за право, ‘словенски’, кога се работи за давните времиња, да го преминеме во српски. Во исто време, констатираме- со чудење и со жалење, дека Кетрзински воопшто не се заинтересирал
за упоредување на тој збор со одговорувачки збор во српскиот. Ама ипак, тој српски го цитира- не како српски, туку како старословенски, доведувајќи го во врска
името на божеството Прија со глаголот пријати, а да не го споменал, дека тоа е
уште секогаш српски глагол, без променет облик и значење. Уз тоа тој ја наведува
полската именка призијажњ, што српски е пријателство; полски пријациел што е
пријатељ, сродник и најпосле спрзијаќ, што значи; давање предност, штитити. Тука
Кетрзински се зауставува, развивајќи ја понатаму темата за приоритет на Словените од двете страни на Елба, кои таму живееле од најдавното минато, многу пред
него што Германите се појавиле како освојувачи; и овде го исправам ‘Словени’ во
Срби !“ (Авторката своето извонредно дело го направила сè другонегирачко, Р.И.)
Авторката говори само за српско. Пак, српското започнало од Шумадија со
говор близок на македонските,а со Вук Караџиќ тој се променал- без ништо српско.
Српскиот јазик бил падежен тн.старословенски, кој било и германизиран.
Ова било дело на Вук Караџиќ. Следи покрај руски народ се создал и српски народ.
Така место Русите и Србите да се еден народ со македонскиот тн.старословенски,
од него се создале два народи- спротивност со на Германците со германскиот јазик.
„Незнаејќи, дали Кетрзински намерно- можда од врски разлози, како што
тоа е случај денес кај Хрватите- го изоставуваат српското име, или едноставно поради непознавање на чистотата и архаичноста на тој словенски ‘јазик мајка’, како
го нарекува Сипријан Робер, во што можеме да веруваме, оти полските ителектуални и книжевни кругови во негово доба- ако ништо друго, знаеле за Вук, кој бил во
Полска... Освен тоа, во доба Вуковиот речник исто така бил познат, секако понајпрво меѓу славистите... Преминувајќи преку тој проблем... ...Одговор е мошне едноставен и тој може да се даде само со упоредните примери, кои нас ќе не одведат
до ведската именка ‘прија’, идентична уште секогаш постоечката српска, која ни
најмалку не се изменила, значи ‘ПРИЈА’ “.(Српско само тн.старословенско, Р.И.) ...
Србите (Православни), Хрвати (Католици) и Босанци (Муслимание) се еден
ист народ- па тие до денес меѓусебно се разбираат, што не е случај со Германците.
Само овие се обединиле со германскит јазик,а тн.Словени само верски се поделиле.
„Ние овде се ограничуваме само на претходното, не развивајќи ги уште сите
детали од Monier Monier- Williams и од Санскритско-францускиот најдобар речник
до сега, чиии автори се Stchoupak- Nitti- Renou, при наведувањето на ведско- санскритскиот корен ПРИ-, одн.- премда санскритско ведски збор со најголема леснотија можеме да го пишиме со кирилица, ние ќе го почитуваме установеното правило и ќе го испишуваме со латиница; така, значи, горниот корен ќе биде: PRI-, уз кој
наидуваме на облици: PRINATI, PRINITE, PRIYATE, ,PRIYTI, PRINAYATI,уз што
можеме да ја надоврземе другата варијанта на српскиит глагол од ист корен: ПРИЈАЊАТИ со сите негови изведеници, што спаѓа во една голема и мошне детаљна
студија. (Прија-ел-ка, п=ф, Р.И.)
Упркос сè, што напред наведовме, при студијата на санскритскиот, српски
воопшто не се споменува, а на негово место се става воопштено поимот ‘слав.’, ка-
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ко, нпр., управо кај коренот ПРИ- во Monier Monier- Williams. Всушност, разните
авторитети со тоа и нехотице ги потврдуваат заклучоците на Сипријан Робер, Ами
Буе и др., кои тврделе, дека српски јазик е ‘мајка јазик’ на сите денешни словенски
говори.70 Но да го поновиме упоредувањето на изразот од основата ПРИ- во разни
индоевропски јазици во заправо споменатиот санскритско-англиски речник.
‘Cf. Goth, frijôn, frijônds; Germ. friunt, freund; Angl. Sax.
freond; Eng. friend; Slav. prijati; Lith. pretelius.’
Слободни сме да кажеме, редоследот би морал да биде таков, да она ‘слав’
да биде ставено на прво место и тоа не ‘слав’, туку српски, оти српски облици се
‘ПРИЈА’, ‘ПРИЈАТИ’, итн. дословно стари ведско-санскритски облик на истоветен
корен, таму и ваму ПРИ-. Заправо кај Виљемс првиот збор е ‘ПРИЈА’ наведено како ‘R.V’, те. ‘ригведска’, а она во српскиот јазик означува не само сè она, што Моние-Виљемс наведува, туку и ознака на една родбинска врска, заснована во прв ред
на љубов, кој се поклонува на новото семејство, со кое се стапува во родбинство. А
Емил Бурноф не само тврдел, дека роднинските имиња, одн. родбинските називи,
настанале во првата фаза на јазичниот развиток, за што ние во оваа студија му посветивме посебно поголавје. И конечно да преминеме на ведска ПРИЈА:
-PRIYA - beloved, dear to, liked, favourite… (RV)
-PRIYAKARA - causing, or giving pleasure…
-PRIYATATI - hospitably…
-PRIYAPRIYA -pleasant…things…(Двојно варвар, вервер...тн.словенско,Р.И)
-PRIYATA - the being dear
-PRIYATVA - the being dear, beloved, etc., etc., etc.
-PRIYAVRATA - having desirable ordonances or fond of obedience (said
of the gods), RV… (Само истогласно: Пријаврата=прија врата, Р.И.)
Всушност, со обѕир на сврхата на оваа студија, наша задача е, како примери
да ги наведуваме само оние изрази, кои му припаѓаат на најстарото дело ‘Веда’, а
тоа е ‘Рг-Веда’, која нас исклучиво не интересира. Веќе е познато, дека после ‘Веда’ санскритски јазик претрпел многу промени. Имено, бидејќи, дека најстари химни донесени во Индија од тв. ‘Аријевци’ (денес како за тоа да се води многу сметка
на катедрата за тн. ‘индологија’- бар тој впечаток сум го добила во Сорбона- оддел
’Ecole des Hautes Etudes’), било нужно, тој јазик:-настанал под едно друго поднебједа претрпи и извесни отстапувања од своите првобитни форми.
Во горната листа, само првиот и последниот збор се означени како ргведски,
па за нас тие се најважни, уз една третта- ‘ПРИОШРИЈА’- PRIYOSTRIYA, loving
caws, amorous (said of a bull), и тоа мошне многу потсетува на еден друг израз‘СТРИНОРИЈА’, што значи ‘оној кој сака жена’ во Рг-Веда, управо како што тоа
може уште секогаш да се каже во современиот српски јазик.
Овде ќе завршиме- уз една сосем мала напомена, која му ја должиме на Војциех Кострзински. Бидејќи, дека сме ги споменале ‘Аријевците’, би било мошне
пожелно, таа тема- толку е обработувана- да се обработи заправо на овој начин, кој
обично се избегава, а кој го наметнуваат резултатите до кои дошле најеминентините слависти (меѓу нив во прв ред Шафарик), уз совесно проучување на сè она, што
Кетрзински го навел во својата студија за Лужичаните, одн. за Лужичките Срби,
кои- по Тацит (Германија, гл. 13.) биле најголем и најзначаен народ измеѓу Елба и
70
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Висла, поделени на бројни племиња, од кои овој историчар ги набројал само најмоќните (valentissimas), во што Птолемеј (II, 10.) го дополнил. Како прво племето
Лужичани, одн. Лужички Срби, двата писатели ги навеле Харије, Арије, или Алии.
Ево, како тоа Кетрзински го кажува:
‘Hari, auch Arii, oder wie es an anderer Stelle gleichmässig
nach den besten Handschriften genannt werden, Alii...’
Да го земеме уште во обѕир, дека за тие Лужички Срби Тацит рекол:
‘…ceterum Harii super vires…’ (Germania, s. 43.),
те. ‘...во останатото, Харији надлуѓе...’,
одма ни постанува јасно, докаде може да доведат тендециозните фалсификувања на историјата- а тоа е почеток на една нова студија“. ...
Бонифациј (8 век) ги покатоличувал Венетите=Склавините. Следат Германи.
ФРАНКИ
Бидејќи преселбите биле само со домашни животни, кои биле балкански, а
чартер летовите биле само во 20 век, Европјаните биле само со балканско потекло.
Преселбите низ ненаселена Европа биле по долината Вардар- Морава- Дунав...Рајна... Европјаните биле Бриги и Македонци, како и Германите (Дојчерите).
Да не се изумни дека сè до 1808 година Македонија била до реката Дунав.
Следи да постои народно предание, дека Белград, Смедерово... биле во Македонија.
Во моите книги истакнував: „Николај I добива и повеќе други мислења (и од
архимандридот Зографски), од кои едно дури гласи- од целиот Балкан да биде создадена македонска држава“. Токму затоа Македонците учествувале во создавање
на сите македонски=балкански држави и тоа со цел православна=македонска Македонија (Балканот) да започне да се ослободува, а тој потоа и целосно да се ослободи како македонски. Пак, место тоа, тој бил поделен на мноштво држави со народи.
Дејвид Лингвистон, на стр.85, пиши: „Меровинзите потекнуваат од Скитија,
каде биле познати како Сикамбријци (Sicambrians), а името било преземено од племенската кралица од 380 година, (Cambra). Во почетокот на V век, инвазијата на
Хуните на Запад придонесува за масовни преселби на речиси сите европски народи. Токму во тој период Сикмабријците, инаку огранок на Германите, ја преминале
реката Рајна и ја запоседнале Галската територија, денешна Белгија и северна Франција, каде трајно се населиле.
Во окултните кругови се сметало дека Меровинзите по потекло се чисти
Евреи, и тоа потомци на племето Венјамин, познати како Данај и Кадмо, кои ја населиле Грција. Особено важни детали за историјата на Меровинзите се наоѓа во
‘Хрониките на Фредегар’, кои денес се наоѓаат во Националната библиотека во Париз.(Историски биле познати Бригите и Македонците, а не Библиските Евреи, Р.И.)
Фредегар (Fredegar), кој починал во 660 година, бил летописец од Бургундија, а неговите ‘Хроники’ го опфаќаат периодот од првите денови на хебрејските патријарси, па сè до ерата на кралевите на Меровинзите.
И самиот вовед на ‘Хрониките’ се наведува дека Сикамбријците се дел од
племето Франки, од кои изворно потекнува името на Франција. Името Франки било произлезено од името на нивниот водач, Франкио (Francio), потомок на Ное, кој
умрел во 11 година н.е. (Еврејската историја била од 6-5 век п.н.е.- не порано, Р.И.)
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Во времето на Скитите, Франките се сметале за потомци на Троја, од каде
потекнува името на францускиот град Troyes. Градот Париз, основан од Меровинзите во VI век, го носи името на Парис (синот на кралот на Троја, Пријам), чија
врска со Елена од Спарта била причина за познатата Тројанска војна“.
Бидејќи домашните животни, земјоделски култури (житарици, мешункасти
...) биле балкански, што важи и за цела Европа, Европјаните биле населени од и
преку Балканот. Пак, Монголите од Источна Азија се селеле кон Запад- во Скитија.
Дејвид Аик,71 на стр. 150, пиши: „Темплари...Меровинзи...Што се однесува
на тоа дека Меровинзовата лоза, и тоа една од главните, во тоа нема сумливост.
Ама не, тие немаат ама баш никаква врска со Исус. Таа посебна лоза во Франција
постанала позната под името Меровинзи во петтиот или шесттиот век. За раната
историја на тие луѓе не задолжил Фредегаровиот Летопис, чиј примерок се најдува
во Националната книжница во Париз. Фредегар, писател од Бургундија кој живеел
во седмиот век, минатото на раните Франки и Меровинзи го запишал полни триесет и пет години. Племето викано сикамбријски Франки, од кои настанало името
Франција...Франците добиле име по својот водител Франциј кој умрел единаесет
години пред Христо. Францијевиот народ мигрирал од Троја во сегашна Турција и
од него настанале Скитите, те најпосле сикамбријските Франки, викани по својата
племенска кралица Камбри. Тие потекнале од Скитија, подрачје северно од Црно
море во Кавкаското горје...“.
Се кажа: „водител Франциј кој умрел единаесет години пред Христо“. Ова
говори, дека Франките имале Тројанско потекло и како македонски колонисти се
населиле по долината Дунав, како и Скитите, потоа по Рајна, каде било потопло.
Следи Лозана, според лоза, а до денес нема лозје во Русија и Скадинавјето. Ова гоори дека сè до денес Европа не била донаселени со култури на белата раса-Пелазги.
Ото Цирер, на стр. 303, пиши: „Племето на Франките настанало во 2./3. век
од сојуз не различни германски народности(Бруктери,Тенкери, Хамави, Хати итн)“.
Тие на тие свои простори пристигнале уз Дунав- покрај Скитија, и уз Рајна.
Мајкл Беџент, Ричард Ли, Хенри Линколн,72 на стр. 166, пишат за Долгокоси
монарси, со поднаслов Предание и Меровинзи, а на стр. 168: Мечка од Аркадија:
„...Меровинзите исто така тврделе дека потекнуваат изравно од древна Троја
-што, било или не вистина, би послужило како објаснување на појавата на тројанските имиња во Франција. Такви се имињата Троа (Troyes) и Парис (Paris). Современите писатели- вклучувајќи составувачите на ‘Приоратски списи’- настојувале
да им влезат во траг на Меровинзите до стара Грција, а нарочито до областа знаена
под името Аркадија. Према тие списи, претците на Меровинзите биле поврзани со
аркадската кралска куќа. Во некое неодреден тренуток пред наидувањето на христијанската ера, тие ја започнале селидбата узводно на Дунав, потоа уз Рајна и се
населиле во денешна Западна Германија.
Дали Меровинзите се превасходно тројанско или аркадско потекло, сега изгледа дека е академско прашање, а такви тврдења и не мораат неизоставно да бидат
опречни. Према Хомер, при опсадата на Троја била присатна и многучовечка војска
од Аркадија. Према пораните грчки историски дела, Троја, всушност ја основале
доселеници од Аркадија. Вреди узгред да се примети дека мечката во древна Арка71
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дија било свето животно- тотем на кој биле засновани култовите на мистериите на
Аркадија и на кој му се принесувани обредни животни. Навистина, самото име Аркадија е изведено од ‘Аркадес’, што значи ‘Мечарски народ’. Древните Аркаѓани
тврделе дека водат потекло од Аркас, заштитничкото боженство на земјата, чие име
значи и ‘мечка’. Према грчкиот мит, Аркасова мајка била Калисто (Calisto), божица
на ловот. На совремнениот ум Калисто му е најпрепознат како соѕвездие на Урс
Мајор- Велика Мечка.73 (Аркад=а ркад=ракад=ракат, мечката ракати-ракада, Р.И.)
Кај сикамбриските Франки, од кои Меровинзите се со потекло, мечката зазема слична, возвишена положба. Како и древните Аркаѓани, тие ја обожувале мечката во лик на Артемида- или, поодредено, во лик на негов галски парњак, Ардвине
(Arduina), божица заштитница на Арден. Мистерискиот култ Ардвине траел и добар дел на средниот век, а едно од неговите средишта бил варошот Линевил (Luneville), недалеку од две други места кои често се појавувале во нашата истрага- Стене и Орвал. Уште колку 1304. година црквата објавувала уредби со кои се забранува обожување на таа паганска божица“.
Следи Меровинзите се населиле во старата ера, како македонски колонисти.
Иво Вукчевиќ, на стр. 445, вели: „Доказите укажуваат на тоа дека од ‘почетокот’ народната свест била појака меѓу Лужичките Срби отколку меѓу Германите.
Од Фредегаровата хроника,четири-томна историја на Франките од средината на VII
век, до историјата на Франките, De origine gentis Francorum compendium, на Johan
Tritemius од почетокот на XVI век, Франците сметале дека потекнуваат не од германскиот народ, туку од Тројанците кои говореле грчки јазик, од Тројанците викани Сикамбри. ‘Сикамбрите, кои биле потомци на преживеаните од Троја и се населиле близу на устието на Дунав’. Према Тритемиусовиот подробен извештај, околу
430. г. пред Христа, Сиканбрите стигнале во Германија и се населиле на земјата долж Рајна: ‘Сигурно е дека Сикамбрите задобиле свој прв дом таму каде денес се
Гелдерн, Весфалија, Мунстер и Клеве. Нешто по задобивање на Ветеранум и цела
земја, сите Саксонци, Сикамбри, од љубов према еден од своите најголеми кралеви,
кралот Франк, се нарекле Франци (Sicambri amore sui regis se vocari statuerunt). За
време на владењето на Пријам: ‘Сикамбрите... почнале да го забораваат својот дивни јазик и древната домовина и постепено почнале да го употребуваат германскиот јазик, сè додека никој од нив не знаеле ниеден јазик освен тевтонскиот. Многу
зборови им останале кои, изгледа, пред грчкото отколку германското потекло, како
што добро знае секој кој разбира и грчки и тевтонски јазик.74 Исто е и денес.’ “75
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Калисто е ќерка на кралот Ликаон; на Зевс му родила син Аркос, прататко на Аркаѓаните, поради
што Артемида (ќерка на Зевса и Летина, сестра близнакиња Аполонова, божица на ловот, месецот и
дивата природа) ја претворила во мечкица; после Зевс ја претворил во ѕвезда (прим. прев.)
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(Македонско коине бил Александријски Птоломејов јазик на кого во Александрија биле преведени делата на тн.Хомер, што се среќава и кај македонските колонисти. Како што Македонците говореле варварски=пелазгиски исто говореле македонските колонисти. Со покатоличувањето службен
јазик станал латински, па вулгаренлатински Франков и германски јазик-без посебно германско,Р.И.)
75
За вистинското време и околностите на франечкото населување на Рајна Р. Катичиќ пиши: „Треба
да се потсети на тоа дека и Франците се јавуваат тек во III век на источниот брег на Рајна, значи
исто така на пограничната река, а дека главна активност била плачкашко залетување на територијата на ослабеното Царство. Меѓу старите германски племиња им нема трага. Името им е ново, а
етимологијата на тоа име нејасно и спорно... Франците во меѓусебното опходење го презеле западногерманскиот јазик на онаа пошироката Порајнаја од која притекнувале нивните борци (Уз почетак хрватских почетака, 1993).
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„Во исто време, Франките и нивните наследници се претвориле дека се најголеми Романи и најголеми христијани. Карло Велики и наследниците биле: ‘A deo
Coronato…hristianisimus… Caesar… Imperium Romanorum… magnifico et pacifico
imperatori… felicitor Octaviano, melior Traino… totius mundi dominus… caput orbus.’
За учењето на Алкуина (730-804), најпознат научник на она време, Карло Велики,
благороден син на Троја, имал легитимно право да се нарече поголем од rex Francorum или imperator Romanorum, ништо помалку до caput mundi“.
Следи Франките биле 100% Повеќебожци=тн.Словени. Со нивното покатоличување тие постанале само едно: „најголеми Романи и најголеми христијани“.
С.Антолјак, на стр. 166, вели: „...Дури еден подоцнежен спис, кој се базира
врз извадоците на Фредегар, изнесува дека Франците го имаат истото потекло како
и Македонците од Азија (од Пријам) и дека имале заеднички крал, па потоа таму се
отцепиле и така тогаш едните од нив отишле во Македонија и се нарекле Македонци, според народот што ги примил“.
Следи Пријам бил едногласно на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Олга Луковиќ- Пјановиќ наведува: „Шафарик потоа се осврнува на она, што
Порфирогенит запишал: ... близу на Франачка (Φραγγιαζ σε πληοσιον) која исто така
се вика Саксонија...“. Следи Франачка „ која исто така се вика Саксонија...“.
Иво Вукчевиќ, на стр. 445, пиши за Македонците:
„Други германски народи исто така тврделе дека имаат негермански корени.
Саксонците своето потекло го изведуваат од Македонија, од Александар Велики и
преживеаните војници на Александар Велики, кои ја напуштиле покорената земја
после смртта на својот водач. Према другата генеалошка линија, Швабите исто така
тврделе дека се македонско потекло. Баварците, синови на Баварус, мигрирале од
Ерменија после големиот потоп“.
Саксонците (Франците) биле Македонци. Бидејќи Македонците кои со Александар Македонски отишле до во Индија, Тибет...Америка, од нив многу малку се
вратиле. Следи Македонци биле само оние по пропаста на Македонија под Рим,
кои биле колонизирани, што важи и потоа со последениот римски цар Јустинијан I.
Луј Леже, на стр. 9, пиши: „Адам Бременски...Тој живеел во првата половина на XI век... На жалост ни на памет не му паднало, дека и за идолите словенски и
нивниот култус онака да ни даде потполни поединости, како што дал (глава: XXVI,
XXVII, XXVIII) за скадинавските боженства: Тора, Водан и Фриго (Fricco). Се верува во извеснао сродство на Саксонците, Словените и Швеѓаните (I, 8).[25]. Неговата омраза на паганизмот не му пречи, да истакне и добри особини на незнабожните Словени (II, 19). Често го цитира извештајот на очевидците. Неговото уверување не колеба. И ние имаме само да жалиме, што ни дал така малку податоци“.
Следи Франките биле само македонски Венети=Склавини- Повеќебожци.76
Па Македонците и Франките биле со исто потекло- тие биле од Балканот.
За да се потврди дека Европа била со традиции на Балканот, се наведува начинот на погребување. Во преодниот период на Балканот: источнобалканско погребувањето со биритуалното начин; западнобалканското скелетното под тумули и
на јужните делови биле инхумирани во различни гробни конструкции. Пак, од централно балканските простои со спалување, а остатоците ги погребувале во урни.
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Олга Луковиќ Пјановиќ,77 истакнува, што Херодот, V., 8. пиши: „Погребите
кај богатите (луѓе) меѓу нив се вакви: во текот од три дена се изложува умрениот и
принесувајќи секој вид жртва, гостите претходно ожалувајќи го (мртовецот); потоа
вршат погреб, согорувајќи го, или, на друг начин, закопувајќи го во земја; направувајќи хумка, отпочнува такмичење на секој вид, во текот на кој се доделуваат најголеми награди, со разлогот, победниците во поединечни натпреварувања. Ево, погреби кај Траките се такви“.
Бидејќи Македонците биле Траки и Илири, традиции биле само македонски.
„Француски ‘Ларус XX. век’ се изразува на следн начин: ‘Обичајот на Словените (Склавините, Р.И.) на почетокот потпоплно биле варварски и се револтирале
странците, кои со нив доаѓале во врска.Према апостолот Бонифациј од VII век (VIII
век, Р.И.), тие биле: ‘Најодвратната и најгадната од сите раси“. Живееле на старински начин обработувајќи ја земјата заеднички, жртвувајќи им на нивните бројни
богови животни и заробеници, спалувајќи ги мртвите и пратејќи ги погребите со
гозби и војнички игри. Жените се спалувале на ломачите на своите мажи’ “.
Склавините биле со македонски обичаи, жртвувале и луѓе- само Македонци.
Иво Вукчевиќ, на стр, 326, говори за Франачка:
„Н. Хаас, германски историчар од почетокот на XIX век, импресиониран на
старината, бројот и густината на српско- ведското население во Франачка. Чинителот дека франачкиот извор документира постоење на покраина Winogau веќе во
418. г. пиши Хаас, чврсто укажува на населување на Словени еден век или векови
порано. Хаас, всушност, пишува: ‘Постоењето на словенската покраина во областа
Windsheim веќе 418. г. е разлог што научниците веруваат дека Виндите или Вендите се древно и автохтоно население на Франачка.’ (N. Haas, Geschichte des Slavenlandes und der Aisch un den Erbrach-Fluchten, 1819). ‘Во источна Франачка’, приметува Хаас, ‘бамбершката бискупија се викала во IX век ‘Славенланд’. ’ “.
Па „Виндите или Вендите се древно и автохтоно население на Франачка“.
Ова говори дека Франките биле македонски Венети и тоа само едно: во новата ера.
Стр. 327: „Што се однесува на населувањето на Словените во источна Франачка, истакнатиот германски авторитет во XX век запазува: ‘Поголем дел на источна Франачка, горен тек на Мајна околу Bayreuthe, Bamberg, Wurzburg и Nuremberg
бил чисто словенско пред годината 1000.’ “.
„Во цела горна Франачка и долна Франачка до Стигервалд, пиши Е. О. Шулц, германски научник од крајот на XX век, српско-вендското население се викало
Moinwindi и Ratanzuuindi, а земјата измеѓу Мајна, Регница и Ејша била позната како ‘regio и terra Slavorum’ (E.O. Schulz, Die Kolonisierung und Germanisierung der Gebiete zwischen Elbe, 1896)“. (Моин;о=а- Маин; и=ј- Мајн=Мајна- а=женски род,Р.И.)
Бидејќи немало Германци, не можело да има колонизирање на Германци.Токму затоа имало само покатоличување на Склавините кои биле само Повеќебожци.
Следи заклучок, дека Германците биле само едно: одродени тн.Словени.
„Шулц,значи, пиши дека многу градови кои потекнуваат од српско-вендските населби и се изведени од српско-вендските имиња, измеѓу останатите: ‘Comberg,
Hummelstein, Kulmbach, Mogelndorf, Mugendorf, Muggenhof, Pegnitz и Rezat.’ “
„Можда е занимливо и значењето тоа дека највисока точка во франачките
шуми, брдото Добро, го чува древното словенско име“.
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Олга Луковић Пјановић, Срби...народ најстарији, Белград, 1993 во три книги.
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Стр. 328: „Селскиот предел од шумовитиот Бамберг длабоко во шумата на
Турингија, до Еуфурт и Ајстфелд, према Е. О. Шулц, бил готово исклучиво населен
со Словени/Срби Венди“.
Франкија била 100% тн.словенска. Како Франачка, исто било со Германија.
„Зборовите на Шулц се богато документирани со средновековни манастирски регистри и слични докумени. 741-742. св. Бонифациј основал неколку историски бискупии во Terra и regio Slavorum: ‘In terra Sclavorum…Sclavos constituti errant,
…Christianorum…baptismum perciperet ‘ 864”.
Следи заклучок дека Франките како најстари Германи биле 100% Склавини.
Стр. 329: „Во VIII век бискупот Вуцбергер бара од папата довола да им ја
наметне дажбината на Словените кои ги населуваат црквените подеси. Ваква такса
е и потребна и нужна, одговара папата Захарија, ‘оти ако бидат приморани да плаќаат десеттина, значи кој е господар на оваа земја’ “. (Папа: а=о- Попо, Р.И.)
Се говори за Католици кои бараат да им плаќаат данок само Повеќебожците.
„На реката Фулда, ученик на св. Бонифациј,Штурм,го основал 744. година
чуениот бенедикански манастир Фулда. Манастирот наскоро ќе постане центар на
христијанизација-германизација на Terra и Regio Slavorum. До 822. било во Фулда
134 монаси, 6000 машки и жени искушеници и уште околу 4000 вклучени во работите на манастирот. Нивната служба била добро платена. Дарувањето на земјата
и повластувањата на манастирот му донеле големо богатство: опатите постанале
кнезови на Светото Римско царство, а секој монах господар на еден посед“.
Се потврдува дека Германците биле 100% Склавини со балкански традиции.
Стр. 331: „Годината 742. Бонифациј основал друга бискупија во Terra и Regio Slavorum во Ерфурт/Брод, на реката Гера (Гора ?), во областа која, према германската хроника од XV век, средината на V век била населена со Срби-Венди. До
805. година Ерфурт бил важен војно-админиостративен центар на источната граница на Франковото царство. До средината на XII век бискупијата стекнала војводска
власт над готово целата источна Франачка“.
Се потврдува дека во V век имало само Венети, но сè уште не и Склавини.
Олга Луковиќ-Пјановиќ пиши: „...Да се сетиме во овој тренуток, како пишел
Сипријан Робер, дека уште во доба на Карло Велики- од онаа страна на Рајна, сè
што било франечко, било словенско, зашто била створена тв. Српска граница, иликако што Русите кажуваат во нивната Енциклопедија ‘Болшаја’-Сорбскиј рубеж...“.
Следи источно од реката Рајна просторите биле само едно: само склавински.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, го наведува Илија Живанчевиќ, кој вели: „Непрекинато, на секое место, на секој начин, со секое средство- да се сугерира, дека Словените се најниска раса“. Ова почнало од VIII век, продолжило со векови.
Ова било и за време на Македонецот Константин Филозоф,78кој од македонскиот Птоломејов Александријски јазик коине ги остранил семитските (црнечки)
зборови, бил создаден нашиот варварски=пелазгиски=тн.словенски тн.старословенски јазик. Тој бил разбирлив не само во Моравија и венетските и склавински, двете
тн.словенски,германски жители,туку и за Франките.79Следи за католиците службен
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Кирил го повторил она наПтолемјците,од староегипетски произлегол коптски=тн.словенски јазик.
Во Ремс се устоличувале кралевите соБиблијата на тн.старословенски јазик.Тоа било сé додека во
1539 година Франковиот не постанал службен јазик во Франција. Ф.В.Мареш вели, преводот на Библијата од Методиј бил единствен во тогашна Европа, претставува најдобар превод и досега не бил
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јазик да биде коинската „копја“ латински.Па следел и католичкиот вулгаренлатински Франков. Па уште тогаш го немало Лутеровиот протестантски германски јазик.
Како што на Балканот сосе Пелопонес имало Христијани=Ромејци истото
било и со Христијани=Франки и Склавини=Повеќебожци- источно од реката Рајна.
Со Бонифациј почнало да се истребува одвратна и најгадна склавинска=тн.
словенска раса дури и со Хитлер, на која се експертимтирало- и денес се продолжи.
Олга Луковиќ- Пјановиќ наведува: „Шафарик потоа се осврнува на она, што
Порфирогенит запишал:
...дека Србите дошле од северна Велика Србија, бидејќи ги повикал Хераклиј, како своето царство би го спасил од аварската опасност. Ако се посматра правецот, кој им го одредува Константин на неговите дојденци: ‘Преку Турција, те.
Унгарија’ (Τουρκιαζ µεν εκειυεν) и Баварска (εκειυεω Βαγιβαρειαζ), близу на Франачка (Φραγγιαζ σε πληοσιον) која исто така се вика Саксонија ... Таму- по него (Порфирогенит) Србите биле во Бојки (Βοικι), кои заправо се граничеле со Саксонија...“.
Следи Баварците, Саксонците, Србите=Воиките(=вои ки) биле тн.Словени.
Иво Вукчевиќ, на стр. 190, пиши за „4. Rex Germanorum, populos sclavorum“:
„Крал на Словените
Бидејќи течно говорел јазик на Словените, императорот Отон I во толкава
мера се поистоветил со своите словенски поданици да современите арапски извори
за него кажуваат, по зборовите на кордобанскиот хроничар: ‘Отон I, крал на Словените.’.(Отон I бил само едно Склавин и ништо друго, со тн.словенски јазик, Р.И.).
Rex Slavorum
Chronicon S. Michaelis Luneburgensis (1127) го нарекува Хајнрих (1106-25)
крал на Словените: Occisus est etiam Henricus rex Slavorum, cuius corpus delatum Luneburg septulumuque in ecclesia sancti Michaelis.’ “.
Франките како Македонците говореле само пелазгиски=тн.словенски јазик.
Д.Оболенски пиши: “во првата половина од деветтиот век Франките превеле
неколку христијански текстови од латински на словенски јазик и ги испишале со
латинско писмо“. Бидејќи друг јазик на Белци немале, не можело да биде инаку.
Ова се потврдува со наводот на Стјепан Антолјак, дека двата синови на македонскиот гувернер Никола, биле кај Франките со Отон I во Кведлингбург.
За ова тој истакнува дека во 973 година стигнале двајца пратеници, а на стр.
341 пиши: „...дека тоа биле или двајцата браќа на Самуил или пак самиот Самуил
со едниот од своите браќа...
Единствена е јасно дека и тие се вратиле задоволни во својата земја, зашто
на Отон I му се ласкаше нивната забележителна посета во рамките на вака бројна
делегација. Затоа, како и со нив исто така водел посебни разговори на словенски јазик, а спроти нивното враќање им дал богати подароци“.
Во фуснотата стои: „Во врска со Отоновото значење на словенскиот јазик
еве што пишува современиот историчар Widmannd: ‘…Praeterea Romana lingua...
Sclavinicaque loqui…’ “. Значи, не се работи за словенски туку склавински јазик.
Иво Вукчевиќ, на стр. 518, има наслов „Против Унгарците“, и во него пиши:
„Годината 955. словенските единици под заповедништво на војводата Болислав Бохемски (milites, Burislao Sarmaturum principe), учествувале во уништувањето
направен таков превод во оригинална преносна смисла.Значи,Франките говореле само тн.словенски.
За заскривање вистината,што отсекогаш го прави Рим,за време на Напалеон се уништува-изчезнува.
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на унгарските хорди на Лехфелдското поле од страна на царската војска, која ја
предводел кралот на Словените, царот Отон I (936-973.), на тој начин еднаш засекогаш да заврши со такавиканата унгарска закана на европската цивилизација’ “.
Следи заклучок, царот на Франките Отон I бил Склавин со склавински јазик.
За Самоиловото Царство постојат докази дека неговата царска област била
наречена Склавинија во времето на царот Хајнрих II (1002-1024). Тогаш се споменувале: Roma, Galia, Germania и Sclaunia.
Се разликувала Галија западно од река Рајна и Германија источно од Рајна.
Олга Луковиќ- Пјановиќ ги наведува што пишат Шафарик- Суровјецки:
„Бидејќи тие давни Срби се викале и Венети, за кои погрешно се мислело
дека се Келти, па дури и Германи, сè додека конечно не сфатил Полибијевото сведоштво: ‘Veneti …lingua a Gallis diferent. … (II, 17.)
‘Венетите со јазикот се разликуваат од Галите...’ “.
„Венетите со јазикот се разликуваат од Галите“. Па тие биле само два говори, како што било и останало меѓу Македонците (Солунско) со лавот и Бригите со
петелот. Следи македонски Венети со лавот и бригиски Келти и со галскиот петел.
Ото Цирер, на стр. 208, говори за „галски Келти“.
Стр. 226: „црнокосните Келти и снажните Германи“.
Стр. 234: „Германи, Гали и Илири“. Авторот разликувал Гали и Германи.
Следи Галите=Келтите биле западно од реката Рајна, а Германите источно.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, наведува: Бизмарк е „потомок на српскиот народ“.
Македонците и другите тн.Словени страдаат дека тие до денес се разбираат,
и затоа тие се еден народ, што не важи за Германците. Следи Русите да се борат за
Пансловенизмот, а Германците за Пангерманизам, иако тие се еден те ист народ.
Секако, поимот Пангерманизам е со основа на Герман-тн.словенски бог итн.
Пак, Пансловенизам според Слово, а имало Божјо Слова. Исто така, Логос=Слово.
Меѓутоа, Русите до 860 година не биле Словени, а ова го пиши цариградскиот патријарх Фотиј. Бидејќи тие пишеле со рецки, тие биле Рецкари. Следи тие
да бидат „роцки народ“ или „роски народ“. Само кога Русите го презеле македонското коинско- тн.старогрчко слово, што било можно со помош на мисијата на Солунските Браќа, тие во 860 година се изјаснале за Словени- само тн.грчки Словени.
Мартин Борман,80 на стр. 126, пиши: „Друга преокупација на послевојновата
Германија би требало да биде очувување на нераскинување на единството на сите
германски народи. Само кога сме обединети нашите квалитети ја достигнуваат својата полна големина, тек кога претстаниме да бидеме Пруси, Баварци, Австријци,
Рајнландери и постанеме просто Германци. Прусите први ги собрале Германците
во еден Рајх под Бизмарк, и со тоа му дале на германскиот народ прилика да покаже дека се прв народ во Европа....“.
Еуген Н. Борзо,81 во Воведот во студијата за Александар, на стр. 8, пиши:
„Може да се рече дека современото прочување за Александар почна во 1833
година, со првата публикација на една биографија од Јохан Густав Дројзен...Тој ја
виде Прусија кога се појави како моќна германска држава и, во текот на својот живот, се бореше за унификација на германските народи под пруско водство. Дројзен
особено беше оптимист во 1848 година и, навлегувајќи во политиката (во период во
80
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Улрих Вилкен, Александар Македонски, Мисла, Скопје, 1988.
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кој историчарите немаа волја да учествуваат во пишување на историја), тој стана
член на Парламентот. Неговите надежи за германско единство наскоро беа уништени, и, со исклучок на едно кусо враќање на политичката сцена во 1859 година,
тој го помина својот живот во пензија, повторно работејќи врз материјалот на древната историја и енергично пишувајќи за Прусија и за германското единство“.
Следи за прв пат германски народ со Бизмарк и тоа со заеднички германски
јазик. Пак, германски народ со германско единство било од и за време на Хитлер.
Исто така, и за време на Хитлер важност имале германските јазици, кои меѓусебно
до денес не се разбирливи. На пример: пруски и баварски- тие говорат германски.
Бидејќи тн.словенски јазици се разбирливи, тн.словенски народи и денес се
еден ист народ-Правиославните се разединија со откажување на тн.старословенски.
МАСОНИ
За да се говори за Евреите, тие морале да бидат познати во историјата.
Па Херодот Евреите не ги познавал и не ги запишал дека тие се обрезувале.
Следи околу 444. п.н.е. учениот свештеник Езра ги повикал Евреите на свечено собрание и им ја читал од утро до пладне „Книгата закони на Мојсиеви“.
Ова говори, до 444 г.п.н.е. немало Евреи. Па тие биле познати само во Александрија, каде тие прифаќајќи го хеленскиот јазик- коине се изјаснале за Хелени.
Кристофер Најт и Роберт Ломас, на стр. 72, пишат: „...Книгата за Енох...било опишано во таа книга околу 250. година п.н.е.“.(Енох=е нох=нов=нове-Ное,Р.И.)
Стр. 30: „Книгата за Енох, која била популарна во првите два века на христијанството, е изгубена и не е пронајдена сè до осумнаесеттиот век, додека шкотскиот масон Џејмс Брус не почнал да ја бара. Ја пронашол скриена во Етиопија, а
кога ја превел, луѓето биле убедени дека тоа е потполно расипана верзија, оти содржела чуден материјал, вклучувајќи цели поглавја за несватливата астрономија“
Владимир Алексијевич Истархов, на стр. 15, пиши: „Интересно е да се погледа коренот на Исус Христа, неговиот родослов. Од него почнува Евангелието.
Првата реченица на Евангелие: ‘Родословот на Исус Христа, Синот Давидов (обратете внимание: не синот на Бога, туку синот Давидов), Синот Авраамов. Авраам го
родил Исаак; ...понатаму идат уште 40 Евреи)... Јаков го родил Јосиф, мажот Маријин, од кој се родил Исус, наречен Христос’.
Од тој родослов се гледа дека Исус (викан Христос) не е човек вон националност, веќе чист Евреин. Во неговиот род немало Руси, ни Татари, ни Литванци,
ни Белоруси. Сите само Евреи“.
„Ако стварно Христос е потомок на сите 42 Евреи, откаде тогаш свети дух ?
Христос во тој случај не е божји човек, туку едноставно четириесет втори Евреин
после Авраам. Мрачна историја. Нешто тој свети дух крие...“.
Фило ја напишал историјата на Јудејците. Дури живеел во Јерусалем или во
негова близина во време кога Исус наводно е роден. Меѓутоа, Фило не кажува ништо за Исус. Ништо од тоа не се споменува ни во римските записи кои ги пишеле
македонските и македоно- александриски писатели. Па Исус никогаш и не постоел.
Владимир Алексијевич Истархов, на стр. 95, пиши: „553.година на Вториот
Цариградски собор Визатијскиот император Јустинијан наредил од Библијата да се
исфрли учењето за реинкарнација, кој го оставил дури Константин...“.
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Стр. 96: „529. година христијанскиот импоратор ја затворил Атинската академија, која ја основал Платон. Човечкиот разум го поматил и замолчил на многу
векови, тој ден конечно настанало мрачното средновековие.
Омразата на христијаните према науката не знаела граници. Основните облици на медицината се сматрани за ѓаволска работа. Лекарите, посебно оние кои ја
проучувале анатомијата на човекот, се бават со отворање на лешеви, тренутно се
спалени на ломачи. Императорот Јустинијан, вистински православен христијанин,
ја забранил дури математиката како ‘паганска несреќа’...“.
Роберто Ривера, на стр. 137, пиши за Пророкот.
Тој наведува, дека Рим бил творец на исламот...
Стр. 144: „Римокатоличкиот монах така го примпремил теренот за идното
прогонување на Евреите од страна на Муслимните“.
Стр. 149: „Рим пронашол свој човек, а парите не биле проблем. Учители му
биле испратени на Мухамед и тој поминал на интезивна обука. Мухамед ги прифатил списите на ‘Светиот’ Августин под Вараковото водство и постанал следбеник на неговите идеи. Тоа го припремало за ‘велик позив’ “.
Стр. 152: „Под Вараково водство, Мухамед напишал голема лага во Куранот
-дека Аврам го понудил Исмаил како жртва. Библијата јасно говори дека Исак требало да биде жртвуван,ама Мухамед го склонил Исаковото име и го ставил Исмаил.
Како резултат на тоа, и Мухамедовата визија, верните Муслимани изградиле
џамија (The Dome of the Rock) во Исмаиловата чест, на место на некогашниот еврејски Храм кој бил уништен 70. година, правејќи го Ерусалим друго најсветло место во исламската вера“.
Според Сер Ричард Бартон, Мухамед го убила една Еврејка која му ја отровала храната. За да ја остварат својата цел, Евреите биле познати како трујачи...
Следи Еврејството било постаро околу еден милениум од арапскиот ислам.
Алберто Ривера, на стр. 132, вели: „За време на папата Хадриан I, е искористен уште еден фалсификат под назив ‘Донација на Консатантин’, во која се тврди дека Константин го одредил папата за наследник на цела римска империја. Папите се прогласиле наследници на Светиот Петар и сопственици на клучевите на
животот и смртта. Кралевите широко на Европа поверувале во папскиот фалсификат и лагата, и ја прифатиле ‘Донацијата на Константин’. Кралевите и императорите
гледале на Рим како духовно водство, и биле преварени да веруваат дека папите се
водачи на Божјото Царство на земјата. Цезарите во религиски костуми и иделопоклоничките свештеници на Рим успеале. Го излагале светот, ги задржале парите и
благото на римската империја и ја припремиле позорницата за ‘Свето Римско Царство’ “.
Токму со оваа Константинова Даровница од 750 година,82 од 1071 година,
без прекин Рим во сојуз со Исламот,ја плачкаат и уништуваат православна Македонија, дури создаваат втор исламски=турски народ- Албанци, кој е дворасен меѓу
Азијати=Арнаути 90% и Европјани=Скиптари 10% со трорасен скиптарски јазик.
Дејвид Лингвистон,83 на стр. 46, се наведува- според ... Wikipedia:
„‘Главите на поголемиот број статуи на боговите на Рим и во останатите делови на царството биле заменети со главата на Калигула, па дури и главите на жен82
83

Втор фалсификат е книгата на Курт Руф (15 век) и трет на Марин Барлети (16 век)-тн.Скендербег.
Дејвид Лингвистон, Тероризам и илуминатите, Наша култура, Скопје, 2011.

179
ските богови. Калагула барал да биде обожован како отелотворување на сите оние
богови, што во многу нешто наликува на елинистичкиот култ на владетели.
Неговиот обид да постави своја биста, претставен како Зевс на самиот олтар
во еврејскиот Храм во Ерусалим, бил попречен само поради упорноста на неговиот
најблизок пријател Ирод Агрипа (Herod Agrippa)’.
Како и Антиох IV, и Калигула бил близок пријател на Ирод Агрипа, кралот
на Јудеа, познат и како Велики, кој владеел од 10. г.п.н.е. до 44. г.н.е. ...“.
Бидејќи Антиох и Ирод биле Македонци, тие биле Хелени=Повеќебожци.
Кристофер Најт и Роберт Ломас, на стр. 162, имаат слика со објаснување:
„Овој необичен камен е пронајден во рушевините на Иродотовиот храм. За
него не постојат никакви објаснувања, ама ние мислиме дека тоа веројатно бил камен за означување на излегување на Сонцето кое го користеле свештениците од
Кумран, а кои го освоиле Храмот нешто пред што целиот град го уништил Тит 70.
година н.е. Е познато дека во Храмот Есените им се поклонувале на Сонцето и изгледа дека на брзината изрезаната линија би можела да биде направена за отприлика десет месеци да би го означувале аголот на излегување на сонцето“.
Се потврдува, дека Иродотовиот храм немал ништо со еврејството- со присвоена Библиска историја, а овде и македонски повеќебожни=хеленски традиции.
Токму и затоа тие на стр. 165 дури говорат и за: „...Ра, Хелиос или Митра...“.
Дејвид Лингвистон, на стр. 55, вели: „Со самиот процес на основање и ширење на митраизмот, династијата на Ирод Велики била директно вмешана во заговорот за поткопување на христијанската доктрина и нивно приспособување со доктрината на митризмот, т.е. смртта и воскрснување на т.н. ‘смртем бог’ “.
Стр. 139: „Култот на свети Георги во Англија за прв пат се појавил откако
Темпларите, кои биле воведени во самиот култ преку своите ерменски сојузници
Рупенидите, се вратиле во Светата земја во 1228 година.
Военото знаме на Темпларите, познато и како Босент (Beauseant), во некои
свои варијанти има четири црно-бели квадрати, со централно поставен црвен крст.
Во други варијанти, крстот има странично испружени раце, со што доликува на
крстот на свети Георгиј, кој воедно е англиски крст.
Според т.н. Златна легенда, за време на Првата крстоносна војна, врз својот
бел оклоп свети Георгија наводно имал таков крст, кој така облечен ги предводел
крстносниците во победоносниот поход на Ерусалим против муслиманите“.
Бекташите биле наследство на православната тн.Византија со Комнени. Па
тие биле создавачи на Османите, кои како султани владееле со Османово Царство.
За нив се наведува што пиши Хенри Ноел Брејслфорд,84 во „Македонија“.
Стр. 124: „...Не постои размислување меѓу христијаните кое по заинтерсираноста може да се споредува со Бекташи (Bektashi) ересот, со нејзината тајна побуна против Мухамед, со наклоноста кон мистичност и проповедувањето толеранција и братство“.
Стр. 316: „Меѓутоа...секти е таа на бекташите. Тие се монашки ред чии свештеници се познати како дервиши. За разлика од обичното мухамеданско свештенство, тие обично не се женат и му се посветуваат на религиозниот живот. Малку е
тешко да се одреди нивната врска со ортодоксниот мухаденизам. Тие се разбира дека се еретици, но не се појавил никаков раскол од надвор. Тие во храмот постојат
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како религиозно братство што се заколнало да прави милосрдие и добри дела, но
никогаш официјално не í се спротиставува на државната религија.
Но сепак длабока недоверба и непријателство ги отргнува дервишите од ортодоксното мухамеданско свештенство, а нивниот ред е, или беше, забранет во Цариград, несомнено поради неговата поврзаност со јаничарите...Тешко е да се избегне зборот ерес- а босомнение учењето на бекташите е сосема еретичко- нивното
место во исламот е можеби најсличен на она на слободното масонство во христијанство во времето кога имало навистина религиозно влијание- како што, на пример Толстој го опишува во ‘Војна и мир’.85 Тоа им наложува на своите поклоници
добрина и работа за добротворни цели, им нуди верување што поттикнува на размисла и ги задржува во должност од взаемна корист, а тоа е многу интересно од ортодоксниот ислам“.
Се говори за бекташите со јаничари- според Јоан=Јани царот на Комнен, врска со слободните Масони. Следи врска внуката на Самоил- жена на Исаак Комнен.
Стр. 317: „Сектата му го должи своето потекло на извесен Хаџи (Свети) Бекташ, еден свет човек кој станал богослужител и во извесна смисла духовен заштитник на јаничарите,86па така бекташизмот се ширел главно под нивно влијание.
Човек да разбере дека овие момци, со потекло од европските народи и грабнати од
своите мајки христијанки на возраст кога сигурно имале поднаучено нешто за христијанството, би претпочитале еден либерален и еретички вид на ислам.А бекташизмот имаше впиено состојки од источни вери, но го задржал својот сопствен дух.
Неговата теологија е пантеистичка.Го заменува исламскиот Алах, кој стои крај своите поклоници...Хегеловата изрека за Богот- опијанет филозоф. Ова учење за обичната суштина некако се помирува со верувањето за преселбите на душите во други тела. Човечката душа веројатно скита низ живите тела пред да се соедини со Бога. Тука будистичкото влијание се чини незапирливо, бидејќи бекташизмот го извлекува среќниот заклучок дека никаков живот не смее нерзумно да се одземе...
Историски гледано, бекташизмот се вбројува меѓу сите други муслимански ереси,
однос во оној на шеиците од Персија и Индија кои посебно гаат возвишени чуства
кон калифот Али и неговите убиени деца, Хасан и Хусеин. Тие го поставуваат Али
над Мухамед, сум чул дека веруваат во тројството во кое припаѓа Али, но ова се
чини воопшто не е во склад со пантеизмот, иако самиот збор можеби им се допаднал на јаничарите кои некогаш биле христијани“.
Произлегува дека изворот на масонството не бил вон Македонија=Балканот.
Кристофер Најт и Роберт Ломас, на стр. 50, пишат: „Рослинг капелата е мала
камена ‘црква“ која лежи на Лотијанските брда само неколку милји јужно од Единбург.87 Се најдува изнад Рослинговиот замок и гледа преку речната долина...
Нашиот прв лов во Рослинг не бил баш охрабрувачки...Откривме дека целата идеа на Рослинг била дека во Шкотска се реконстрира Јерусалимскиот храм, сè
освен една реченица вклесана во каменот,а која била загонетка која персијскиот крал му ја поставил на еврејскиот водач Зоровавел пред него што му дозволил поново да го изгради Храмот во шесттиот век п.н.е. Цел распоред на градежот е ко85
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пија на планот на основа на Иродовиот храм кој бил уништен во Ерусалим 70. година н.е., а западниот ѕид бил посебно занимлив“.
Евреи немало во VI век п.н.е.Следи без еврејско=еднобожествено, во кое биле забранети повеќебожните традиции... Пак, повеќебожен бил Македонецот Ирод.
Стр. 58: „Изградбата на градежот која сега е позната како Рослинг ‘капела’
почнала 1441. а завршена околу 1490. година. Зад таа идеа стоел моќен благородник, Вилијам Сент Клер од Рослин, чие семејство подоцна постанало наследничко
на Великиот мајстор на масони на Шкотска. Важноста на Вилијам Сент Клер и неговото семејство го докажува чинителот дека дури ни кралот Џејмс VI не успеал да
ја добие оваа титула 1601. година“.
Стр. 60: „...според преданието, скадинавските благородници се сметаат себе
за претци на еден од многуте богови каде постанат јарлс (норвешки лордови). Бидејќи биле владетели, било одредено да ја ожени божицата Фреја. Малку копање по
историјата на областа Мор во Норвешка и неговиот главен град Трондхајм, ни кажа
дека во тој град постоел Фрејин храм околу 1000. н.е, а тогаш го уништил Олав Тригвасон во една од своите битки која го довела Рогивалд за јарл на Оркниј. (Оркни,
Оркан=ор кан=хан=ван=бан-владетел: ван- ванско; вен- венско до венетско..., Р.И.)
Ова било мошне занимливо оти према скадинавската митологија Фреја била
божица на љубовта, убавината и плодноста, што ја претставува и планетата Венера.
Неа тесно ја поврзувале со смртта и раѓањето, како и со злато и ружин цвет. Како
што споменавме во Уријината машина, ружата со пет латици, како петокрака ѕвезда, е древен симбол на Венера“.
Стр, 68: „Годината 1736 е важна за шкотската масонерија оти тогаш шкотската ложа одлучила да ја избере Великата ложа кој со неа би управувал. Одлучиле
дека треба да се вратат на својата традиционална локалност, забележана во Сент
Клеровото повелје од 1601. и 1628, која тврди дека главата на семејството на Сент
Клер ја наследил Великиот мајстор на масоните на Шкотска од прастарите времиња. Тогаш глава на семејството бил сер Вилијам Синклер од Рослин, кој автоматски постанал Велики мајстор оти бил директен машки потомок на сер Вилијам
Сент Клер кој ја изградул Рослинската капела“.
Алберто Ривера, на стр. 71, говори, дека „До 1491. година, религиозните водачи во вид на папа владееле над кралевите и кралиците на Европа во текот на вековите. Тоа било мрачно доба на историјата.
Меѓутоа, стварите постанувале нестабилни за папството. Започнале немири
и буни од страна на луѓето кои протестирале против папската тиранија (затоа се викани ‘протестанти’).
Во тоа време се родил малиот дечко во дворецот Лојол во Шпанија. Тој бил
шпански Баскиец. Тој дечко растел да го промени светот. Се викал Игнацио Лојол.
Тој бил сотонски генија. Изградил војска на свештеници потполно посветени на дисциплините и редот на езуитите. Тие наскори постанале најстрашна религискоударна сила на историјата. Била тоа специјална единица на Римската црква“.
Бидејќи Баските имале бригиски традиции, а и стапувале во брак во сродство, тие си имале бригиско- македонски традиции. Преселбите продолжиле. Такви
биле и богомилите со потекло од Македонија, чии традиции опстоиле македонски.
Следеле крстоносни војни само преку Македонија. Токму и затоа без еврејско. Да
не се изуми, дека во Стариот завет се забранети магијата итн. Значи без вештини...

182
Бидејќи Евреите го изгубиле чекорот со традициите, и тие си ги просвоиле.
По пропаста на тн.Византија, Рим покажал интерес за културата на стариот
свет каде што науката веќе била развиена. Тоа беше подарок за Европа од пропаднатото илјадогодишно Византиско Царство.Според Ланге,88„црковните поглавари,
како високо образованиот архиепископ од Никеја и подоцна римски кардинал Бесарион и други филозофи и научници, дошле во Италија, каде што биле прифатени со
висока чест. Тие донеле стари ракописи, кои биле преведени и обработени. Козимо
де Медичи ја основал 1440. г. во Флоренца на предлогот од платонецот Гемистос
Плетон, Платоновата академија, во која учествуваше неколку години и самиот Плетон. По неговата смрт Гизмондо Малатеста дозволи неговите коски да се пренесат
од Пелопонез во Римини и да се закопаат како остатоци на светец на надворешниот
ѕид на црквата Санта Франческа. Преку влијанијата на византиските научници решително се одреди правецот на филозофскиот хуманизам на ренесансата- пропаднатата Византија му го покажа на Европа патот во Новиот век“.
Во тн.Византија владееше македонска династија со свои македонски наследници Комнени...,а имаше и македонска ренесанса- во Европа сè било македонско.
Во книгата „Света Крв, Свети Грал“, на Мајкл Бејџент, Риџард Ли, Хенри
Линколн, стр. 100, има примедба на преведувачот: „Околу 1460. година, еден монах, застапник на Козимо де Модичи, од Македонија во Фиренца донел еден грчки
ракопис, непотполн препис на делото Corpus Hermeticum. Авторството му било припишано на легендарниот египетски мудрец Хермес Трисмегистус, иако, како денес се смета, го составил непознат писател од II и II (I и II, Р.И.) столетие на нашата ера. Занимливо е дека Козимо во исто време донел и некои Платонови дела, ама
тој од својот преведувач, Фичино (Ficino) захтевал прво да се преведен Хермесовата книга која уште долго е сметана постара и поважна“.
Следи врската била со Македонија, а во Европа немало ништо напредно.
Затоа масонството се појавува воглавно само по пропаста на тн.Византија.
Бидејќи се говори дека Масоните биле поттик на сè, се наведува што се подразбира под нација. Кога не постоеле држави европските Масони биле само совест
на верата. Дури 1648. година и Вестфалискиот договор за создавање на државите
тие биле совест на државите. Значи, пред 1648. година немало држави за да постои
народ (нација) со свој јазик. Во 1694. година Француската Академија нацијата ја
дефинирала како „сите жители на иста држава, на иста земја, што живеат под исти
закони и употребуваат ист јазик“. Следи дури тогаш да се говори за држава- нација.
Бидејќи се говори и за Нострадамус, во Канал Хистори се говори дека тој само препишал. Тоа било исто како што е лага Библијата. Следи сè било само со лаги.
Лагите се во тоа што се препишувало само старо македонско- ништо друго.
Владимир Алексијевич Истархов, на стр. 117, вели: „Што во тоа време било
во Русија ? До 1934.г. Русија крварела и се гушела во руска крв под жидовската
власт. Жидовите веќе уништиле околу 40 милиони (по некои податоци до 60 милиони) претставници на рускит народ...“.
Алберто Ривера, на стр. 22, вели: „Ромокатоличката црква од 1200. година
произвела 68 милиони жртви. Денес римокатоличката институција покушава да ја
измени историјата, односно, она што е поврзано за инквиацијата, како би ги прикрила своите недела...“.
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Стр. 92: „Отприлика 6,5 милиони Евреи претрпело прогон и смрт. Инквизацијата била во потполн замав“.
Стр. 117: „Демоните го подигнале и својот шампион, Иганацио Лојол, да ги
убие духовно пробудените и сите оние кои му се противеле на учењето на Римската црква. ‘Светиот уред’ ја воспоставил и пуштил во движење машината на инквизација. За време на оваа власт на терор, 68 милиони луѓе било мачени и многу од
нив биле спалени на ломачи. ‘Светиот уред’ од тогаш до денес само ги менувало
плановите на мачење и начините на прогонства. Никогаш не престанал да функционира.
За време на Втората светска војна,шест милиони Евреи89 било убиени за ‘велика слава Божја’. Системот не се променил. Дури и денес ‘Свети уред’ ги победува страстите како никогаш порано. Папата Јован Павле II дал налог за локални судски седишта кои би биле воспоставени во локалните римокатолички цркви по целиот свет.
Игнациј Лојол создал ‘Илуминати’, демонска организација, која ги контролира умовите на европски лидери со помош на хипноза и чаробништво. Лојол комуницирал со духовите на темнината, барајќи совет, кога ја основал оваа дејност и
злобна организација. Тие зло духови всушност се демони, побунети ангели. Надахнувајќи со својата сила на Лојоловиот ум,демоните го нарекле ангели на светлото.
Поради својата необична активност, Лојол бил затворен од страна на доминиканските редовници, кои биле најмоќни и највлијателни во шпанската инквизација. Заблагодарувајќи на самите демони, тој бил поштеден на својата сопствена
инквизација.
Игнације Лојол отишол прво кај папата и му предложил концепт за новиот
ред на свештеници викан ‘Здружение Исусово’ или ‘езуити’, чија намера била да
му служат на неговата светост. Папата ја прифатил замислата, а Лојол постанал прв
езуитски генерал. Тој ја развијал својата духовна вежба, како би ги довел во духовно совршенство. Низ систематска медитација, молитви, посматрања, дочарувања и
илуминација, Лојол паѓал во транс, занос. Дури бил виден како лебди изнад подот.
Денес постојат многу езуити и сите се потполно под влијание на демонските
сили, вклучувајќи и мене самиот додека сум бил езуит. Демоните ја изградиле својата елита, езуитски ред, во слепа послушност да би ги следел Лојол ги изградувал
своите сфаќања од науката на древна Грција, од окултизмот и од природните науки. Тој сакал неговите свештеници да постанат интелигенција на римокатоличкиот религиозен ред. Лојол се користел со филозофија, логика, психијатрија, парапсихологија, психотерапија, психологија, парапсихологија, хипноза, телепатија. Сè ова
денес се сматра подрачја на науката.
Транцеденталната медитација била користена во самостаните како главна
дисциплина, низ концетрирање и поновување на имиња на светци и девицата Марија, што е потекло од Семирамида, или низ изрекување на молитвите на овие светци и нивното славење. Овие луѓе на тој начин ги прифатиле демоните. Добар пример за тоа денес е трансцеденталната медитација, каде мантра е заправо име на
еден моќен демон од Индија. Поновувањето на демонското име, тие го повикуваат,
и конечно, тој ги запоседнува, па постанува нивни водач.
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Руси загинале преку четири пати повеќе од Евреи, и други тн.Словени, со кои се експериментирало. Меѓутоа, се говори само за Евреите. Па овие не биле кавказко-руски Хазери туку од Палестина...
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Познавањето на спиритизмот на езуитските свештеници им дава моќ да имаат контрола над другите народи.
Игнациј Лојол постанал еден од водачите во Римската црква. Ја поставил
својата окултна организација на Илуминатите под покровителство на римокатоличката институција. Илуимиатите тогаш постанале огранок на езуитскиот ред, ама во
тајност. Лојол знаел дека Иуминатите ќе бидат способни да ја контролираат светската економија, интернационалното банкарство, војните сили, сите ограници на
окултизмот и религијата на светот,и да го натераат човештвото да падне на колено
пред папата. Нема група на луѓе која подлабоко отишла во окултизмот од езуитите.
Нивното интезивно студирање на окултизмот и нивната активност го водат сè поблиску на демоните. И денес работат по целиот свет со експерти на окултизмот испраќајќи им ‘света вода’.
Денот 8. јули 1980. година, папата Јован Павле II кажал дека нема што да се
приговори на окултизмот заснован на духот на афричкиот култ, кога тој е прожет
со католицизам. Тој потсетува дека таквиот култ, кога еднаш е прочистен, може да
помогне на ширење на евангелието Христово. Езуитот го помогнува развојот на вакви култови зад позорница, низ финансирање и инфилтрација во нив.
Било кое ново оформено религиозно тело или здружение (можда и тајно),
одма ќе го посети некој од езуитите. Тогаш на вакво ново тело ќе биде влијаено низ
оваа интелигентни, љубазни посетители, кои им помогнуваат на обликувањете и
развојот на истите. Всушност тие делуваат во правец на службата на интерсите на
Ватикан.
Кога на почеток некако се сознало дека Лојол ги втемелил и воспоставил
Илуминатите, езутите го употребиле другиот верен член по име Адам Вајсхаупт
(Adam Weishaupt), кој исто така бил под заклетва. Имал задача да се претворува дека го напушта езуитскиот ред, и дека тој е зачетник на Илуминатите, 1. мај 1776.
година. Ова било направено затоа, на светот да му се прикаже дека нема врска измеѓу Илимунатите и римокатоличкиот систем“.
Дејвид Лингвистон, стр. 262, пиши: „Како и самиот салафизам, така и нацизмот претставувал една од главните компоненти за реализација на стратегијата на
Илуминатите, која во нивниот случај, се однесувале за поттикнување и одржување
на Втората светска војна.
Според планот, првично изработен од Алберт Пајк, а подоцна дообрабена од
Вилијам Гај Кар:
Втората светска војна треба да ги искористи постојаните разлики меѓу фашизмот и политичкиот ционизам. Уништувањето на фашизмот треба да послужи за
крајното засилувањена политичкиот цинизам до она ниво, кога ќе биде неопходно
создавање на независна држава Израел, и тоа на територијата на Палестина.
За таа цел, агентите на Илумнатите започнале со бесмислена злоупотреба на
Версајскиот мировен договор, прикажувајќи го како единствена причина за германската финансиска катастрофа, со што ги создале потребните предуслови за избувнување на Втората светска војна. Токму тие економски услови во Германија на
крајот резултирале со воздигнување на Адолф Хитлер, кој од своја страна бил директно потпомогнат од моќните Илуминантни банкари.
Имено, токму гувернерот на Bank of England, Монтагју Норман (Monatagu
Norman), од 1933 до 1939 година, лично се среќава со Рајх министерот за економија
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Хјалмар Шахт (Hjalmar Schacht), кој инаку бил член на Тркалезната маса на Родс.
Токму на тие нивни средби се определува буџетот на нацистичкиот режим, подржан со британски кредити, преку кои се остварувала стратегијата на најголемите
подржувачи на Хитлер- династијата Рокфелер, Варбург и Хариман.
Без разлики што Хитлер своевремено оваа компанија цинички ја прогласил
за ‘меѓународна еврејска организација’, Шахт сепак склопил големи договори за
производство на муниција и на хемиски препарати за германските потреби. Поголемиот дел на военото производство на нацистичка Германија бил остваруван во
IG Farben- гигантската хемиска компанија, која го произведувала и озгласениот гас
Циклон Б (Zyklon B), кој бил масовно употребуван во нацистичките концетрациони
логори. Всушност, германскиот IG Farben и Standard Oil на Рокфелер биле дело од
една иста групација, меѓусебно поврзани преку неколку стотици картели спогодби.
Веќе од 1937 година компанијата била под директно раководство на најблиските
парнери на Рокфелер- франкистичкото семејство Варбург.
Без разлика што Втората светска војна веќе била во полн ек, Standard Oil го
одржала своето ветување за спојување со IG Farben, а нивната соработка продолжила дури и откако САД í објавила војна на Германија.
Нацистичката партија била позната по својата опсесија кон окултизмот. Нацистите, всушност биле производ на спојување на Редот на источните Темплари
(O.T.O. – Ordo Templi Orientalis), на Кроули со германското окултно друштво (Thule Gesselschaft).
Главниот архитект на Туле бил Рудолф фон Себотендорф (Rudolf von Sebottendorf), кој имал особено блиски врски со суфискиот Ред на дервишите. Доктрината на ова друштво произлегла од делото ‘Расата што доаѓа’ нас Булвер- Литон,
како и од теоријата за ‘атлантидното’ потекло на аријевската раса, развиена од мадам Блаватски.
Во 1919 година, членовите на друштвото Туле основале партија под името,
Германска работничка партија (DAP - Deutsche Arbeiterpartei); која во февруари
1920 година, Адолф Хитлер ја преименувал во Национал- социјалистичка германска работничка партија (NSDAP - Nationalsocijalistische Deutsche Arbeiterpartei), позната како Нацистичка партија. Токму со оваа партија, во 1933 година, Адолф Хитлер станал германски канцелар, а од 1934 година и диктатор.
Еден од водачките членови на окултното друштво Туле бил и големиот мајстор на црната магија, Хајнрих Химлер (Heinrich Himmler), озогласениот водач на
СС. Познатиот симбол СС всушност, претставува еден рунски знак,90 со кого сакале да ја потврдат поврзаноста на нивните наводни аријански претци со ‘изгубената древна мудрост’ “.
Во продолжување авторот говори за врската на Хитлер со Муслиманите.
За време на власта на Хитлер не се говори за истребување на Муслимани.
Стр. 379: „Натаниел Чарлс Џејкоб Ротшилд (Nathaniel Charles Jacob Rothschild), денешната глава на династијата Ротшилд, преку својот брак е поврзан со се90

Рунска азбука, рунски знак „руни“ (старо германски): „тајна“, „шепот“; најмногу употребувана во
Скадинавија и на Британските острови. Секоја „руна“ освен својот фонетски глас, наводно поседува
и езотерично значење, со тоа тие не служат само за пишување туку и за пророштво. Првите записи
со рунска „абука“ потекнуваат од I век, (заб. на прев.) (Келтите биле Бриги со бригиска писменост...
Следат македонските колонисти-од Долна Македонија потекнале Венетите за венетска Европа, Р.И.)
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мејството Синклер. На овој начин е создаден моќниот династиски сојуз меѓу Илуминатите и божемните потомци а Светиот Грал. Овој брак е од огромно значење за
Ротшилдови, како впрочем, и сите бракови коишто ги вклучиле членовите на оваа
семејство.
Основачот на династијата, Маер Амшел Ротшилд, на своите синови им наредил да се женат исклучиво со своите први братучетки.Првото прекршување на оваа
наредба го направила Хана, ќерката на Натан Маер Ротшилд, која се омажиле за
Хенри Фицрој (Henry Fitzroy)- директен потомок на англискиот крал Чарлс II Стјуарт. Последниот пример е на пра-пра-внукот на Натан Маер- Натаниел Чарлс Џејкоб Ротшилд, IV барон Ротшилд, кој се оженил за Мери Серена Сент Клер-Ерксин
(Lady Mary Sybil St. Clair-Erksine),инаку ќерка на Џејмс Френсис Хери Сент КлерЕрксин, V ерл од Розлин.
Титулата ‘Ерл од Розлин’ била создадена во 1801 година специјално за Александар Ведербурн, I барон Лавбора (Alexander Wederburn, I st Baron Loughbourough), тогашниот лорд-канцелар. Ова ерлство било обмислено како еден вид потсетување за неговиот внук, сер Џејмс Сент Клер- Ерксин, кој во име на кралот Џорџ IV,
бил Голем мајстор на Големата ложа на Шкотска.
Семејството Ерксин ги наследил ерловите од Мар. Првиот, Ерксин бил Роберт I Ерксин, кој бил оженет со Елизабета Стјуарт, ќерката на Роберт II од Шкотска, инаку син на Марџори (ќерката на шкотскиот крал Роберт Брус), и на Роберт
Стјуарт. Петтиот ерл од Ерксин, Џон, бил тутор на кралот Џејмс V, а подоцна и на
шкотската кралица, Мери Стјуарт. Англискиот крал Џејмс V имал незаконски син
со својата ќерка Маргарет, по име Џејмс Стјуарт, кој со тоа станал полубрат на Мери Стјуарт. Во 1565 година, кралицата Мери Стјуарт ‘братот’ на Маргарет го прогласила за Џон VII, ерл од Мар“.
Бидејќи од Месопотамија со до Египет била Семирамида, која била проститутка, традициите на тие простори биле жената да му се понуди на странец, зашто
таа ќе биде и наградена- тие пари ќе му бидат однесени на сопругот. Напротив, бракот на Бригите бил својствен, да се стапува во брак во сродство. Ова било и со сестра му на Александар Македонски, а мајката на Филип и на Александар биле Бригијки. Бидејќи Хиксите биле Бриги91 со бригиски коњ, а и бригиско говедо кои ја
влечеле погребалната кола на фараоните, а фараони на Хиксите биле внесени во
Библијата како еврејска историја, и Евреите стапувале во бракови во сродство. Вакво наследство се задржало кај Птоломејците, Баските и други Европјани- со Македонците имало и Бриги. Бидејќи крвното сродство има негативни последици, тоа
било отфрлено-до денес на позафрлените бригиски простори Епир...било задржано.
„Џејкоб Ротшилд, кој денес е глава на британските Ротшилдови, четирите
баронства ги наследил од својот татко Виктор- познатиот зоолог, своевремен агент
на MI-5 и одличен пријател со агентот на КГБ: Ентони Блант (Anthony Blunt) и Гај
Бурџиз (Guy Burgess). Во 1980 година, раководењето со семејната фирма NM Rothschild & Sons Џејкоб му ја препуштил на својот роднина Евелин; а набрзо потоа ја
основал фирмата RIT Capital Partners.
Инаку, Натаниел Чарлс Џејкоб Ротшилд е претседател на Ротшилдовата
фондација Yad Handiv, која раководи со Институтот за еврејското политичко истражување (Jewish Policy Research), посветено на промоцијата на сите битни нешта за
91

Симбол на кралевите на Хиксите им била змија. Пак, змијата била бригиска=брзјачка- и до денес.
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еврејската заедница ширум светот. Токму Yad Handiv е заслужна за изградбата на
денешното здание на Израелскиот парламент, Кнесетот, како и на Врховниот суд
на Израел, кои се исполнети со разни масонски симболи, од симболот на пирамидата, па сè до ‘окото кое гледа сè’ на Илуминатите“.
Алберто Ривера, на стр. 85, вели: „Езутите тргнале да ја создадат новата германска република. Двајца луѓе тоа го направиле. Еден бил Франц фон Папен, а другиот кардиналот Пачели кој подоцна постанал папа Пије XII, попознат како ‘Хитеров папа’.
Позорницата била наместена за новата римокаточика ѕвезда на Германија.
Неговото име е Адолф Хитлер.
Еден узуитски свештеник бил вработен за Хитлер да ја напише книгата викана ‘Моја борба’.Писател на книгата е езуитски свештеник Стимфл (Staemple).Таа
книга била ремек дело на езуитот, направена за Хитлер да ја преземе Германија“.
Адолф Хитлер бил потомок на Соломон Мајер Ротшилд од Виена.
РАСИСТИЧКИ ОКУЛТЕН РАЈХ
Мартин Борман, на стр. 24, пиши: „...Една очајничка борба останала за сите
времиња сјаен пример. Да се сетиме на Леонид и неговите три стотини Спартанци !
Во секој случај, ние не сме од тој ков да одиме кротко на колење како овци. Тие нас
можат да не истребат. Ама никако нас не ќе не водат во кланица !
Не! Не постој нешто како што е очајна ситуацијата! Помислите колку примери на обрти на среќа било во историјата на германскиот народ! Во текот на Седумгодишната војна Фридрих се нашол во очајнички шкрипец. Во зимата 1762. година одлучил, ако стварите не се променат до извесен датум кој себе си го поставил, да го оконча својот живот со отров. Тогаш, неколку дена пред датумот кој го избрал, царицата92 неочекувана умрела, и целата ситуација чудесно се обрнала. Како
и големиот Фридрих, и ние се бориме со една коалиција, а коалицијата, сетете се,
не е стабилен ентитет. Таа постој само со волја на сачица луѓе. Да Черчил...“.
Спартанците биле Дори од Македонија,а Франките Македонци-од Балканот.
Улрих Вилкен,93 глава II- Филип II Македонски, пиши: „Почетоците на македонската историја...И уште кога ќе се земат предвид политичките услови, религијата и моралот на Македонците, нашето убедување е зајакното со тоа што тие биле едно блиско племе блиско до Дорианите...“.
Следи Македонците и Дорите биле едно исто со еден ист пелазгиски јазик.
Според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“.
Мартин Борман, на стр. 47, вели: „Еврејската раса пред сè и воглавно е апстрактна раса на умот. Таа има свое потекло, по општо признание, во хебрејска религија, и таа религија има, исто така, некое влијание на обликување на нејзините
општи карактеристики; па ипак, таа ни во кој случај не е чист религијски ентитет,
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Елисавета (Елисавет) Петровна (1709-1762), руска царица. Во прашање е војната која Прусија ја
водела околу Саксонија против силите на алијансата во која биле Британија, Франција, Австрија,
Русија и Шведска. Руската војна сила била тег на вагата кој протегал во корист на коалицијата, ама
ненадејната смрт на царицата Елисавета го променила односот на снагите на страна на Прусија.
(Нап. прев.) (Саксонците со тн.словенска митологија, а Прусите и Русите тн.Словени- злостор, Р.И.)
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Улрих Вилкен, Александар Македонски, Мисла, Скопје, 1988; стр.305: „...Римјаните беа оние што
му ја дадоа титулата ‘Велики’ (Магнус)“. Следи Александар како и Филип бил само Македонски.
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оти ги прифаќа подеднакво и најодлучни атеисти и најискрени, практикувачки верници. На сè тоа мора да се додаде врската скована во вековите на прогонот- мада
Евреите згодно забораваат дека самите ги предизвикале тие прогони. Еврејството
ни антрополошки карактеристики кои би ја обележило како хомогена раса. Не може, меѓутоа, да се порече дека секој Евреин на светот има нешто чисто еврејска крв
во себе. Да не е така, би било неможно да се објаснат некои физички карактеристики трајно заеднички за сите Евреи, од Варшавското гето до мароканските базари- ружен нос, сурови порочни ноздрви итн.“.
Еврејска раса не постоела, туку таа била само повеќерасен еднобожен народ.
Па Евреите како такви од Хитлеровците биле мачени и убивани- истребени.
Со векови истребувани биле Склавините=тн.Словени- најодвратната раса...
Иако никогаш немало било каков словенски народи, се говори за словенски
черепи. За пример се наведува Македонија. За неа се говори, дека Средновековното словенско население се одликувало со „долихомезокранија, средна ширина на
лицето, остро профилирано лице и средно или силно истурен нос“. Пак, според, истражувањата на средновековните скелети од некрополата на С. Еразмо кај Охрид,
со регистирани два периоди- постар скелетен материјал од VII- VIII век и помлад,
од IX-XI век. Се заклучувало, со сигурниост може да им се припише на Словените.
Постарата серија била со брахикранија, а кај помладата превладувала мезокранија,
потврдено и во споредба се прилепските черепи од XI-XII век.
Според втор автор,следи дека имало посебен морфо-фенотипски изглед: старата серија морфолошки се карактеризира со кратки, широки и ниски черепи што
предимно се брахикрони и тапеинохрони. Помладата серија има потесни, подолги и
повисоки черепи кај кои преовладува мезохронија, но со изразита тенденција кон
брахихронија, предимно кај жените, што ќе значи се приближува изразито кон претходната популација.(Авторите не ги интересирало исхраната, pH на почвата...РИ)
Па дури и трет автор, во Македонија имало ретки тн.словенски черепи итн.
Бидејќи во Македонија немало преселби во VI...век на тн.Словени(Анти, Венети, Склавини) нити Словени- според слово, никогаш немало словенски народи.
Разликите биле временски- од век во век черепите станувале позаокружени.
Олга Луковиќ- Пјановиќ пиши: „Така Retzuis Anders ги делел луѓето по облик на главата на доликоцефални и брахоцефални. По него- Словените поново се
нашле меѓу Монголите...“. Па ова говори дека никогаш немало словенски черепи.
Најдобар пример бил островот Крит. Со минувањето на периодите, од старата преку средната до новата Минојска епоха черепите од долги тн.словенски черепи подстепено се менувале во тн.не-словенски. Така тие станувале заокружени.
Џ.Х. Бренан, во книгата „Окултен рајх“, на стр. 63, го истакнува следново:
„Доктрините на ‘Германена’ мошне се блиски на Листовото учење за дневната германска раса господари. Сите членови-основачи биле жестоко антисемисти настроени, а бар еден од нив ги мрзел и Словените. Кандидатите за членови на Редот
биле подвргнувани на мерење не черепите, како би се осигурало дека расно се најдуваат во рамките на нордискиот стандард. Ето уште една врска со Хитлер, кој суштински иста процедура применувал на руските заробеници за време за војната“.
Германците како склавински=тн.словенски народ имале само такви черепи.
Стр. 102: се говори за истражување на черепи на „еврејско- болшевички комесари“. Бидејќи Евреите во Русија и југо- западно биле склавински=тн.словенски,
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страдале најповеќе Склавини=тн.Словени само како едно: Еднобожци (Евреи и Христијани). Следи руските Евреи биле омасовени со Владимир- по мајка Евреин.
Стр. 103: „Овој псеудомедицински интерес и псеудомедицински експеримент на државните доктори- лудаци и садисти- во еден тренуток дури се вкрстеле:
кога СС- доктор Адолф Покорни, кој го видел ‘долгорочното значење’ во предлогот дека болшевиците треба да се гонат на работа во корист на Рајхот, ама не
смее да им се допушти да се размножуваат, напишал Химлер писмо кое содржело
добри вести. Тој нашол начин да се обави работата. Тревата caladium seguinum,
тврдел, предизвикува траен стерилитет“.
Следи само да се истребат Склавините=тн.Словени дури преку неплодност.
Токму берлинско-виенската школа создала балкански народи, не-одродени и
одродени тн.словенски народи, дури и дворасен-двоконтинентален народ Албанци.
Косово е држава на дворасниот муслимански=турски народ-Албанци, со преку 90% азијски Арнаути=Геги, претставени во мнозинство Черкези од Черкезија
на Кавказ и малцинство Татари од кавкаско- црноморските простори. Затоа на
тн.словенски непријатели албанската мафија им платила огромни сума милиони
евра.Следи само едно: албанската мафија била/е дворасна- само ѕверско-крволочна.
Дворасните Албанците се познати како „чума“ на домородците и „краста“
на православните- тие ништат и палат само цркви, досега тоа не го направиле врз
исламски објекти и никогаш не изградиле било како христијански објект. Тие протеруваат и истребуваат само православни, само масаркираат и убиваат православни,се бават со продажба на православни органи, бело робје, дрога и сè друго за нив.
Е познато дека во светот Муслиманите се бунат против објавување слика на
Мохамед, како и снимање на филм во кого тој за Муслиманите бил навредуван. Па
тие рушат и палат христијански објекти, протеруваат и убиваат христијани и друго.
Бидејќи Албанците како Муслимани=Турци никогаш не биле народ кој би
требало да има достоинство..., нив никаде ги нема тие да им се приклучат за солиданост на нивните исламски „браќа“. Па Албанците биле/се само мафијашки народ.
L I T E R A T U R A
Naslovov "Germancite so brigisko- makedonski tradicii" e napi{an
spored X. Her-bert Brenan "Okulten rajh", kako i drugi avtori. Za
knigava, isto taka, se koristeni i de-lovi od avtorovive knigi:
1. ″Sredozemjeto pradomovina na Evropjanite″, format A5.
a. prvo izdanie avgust vo 1998 godina, strani 354 (10)
b. vtoro izdanie mart vo 1999 godina, strani 519 (10)
v. treto izdanie maj vo 2007 godina, strani 621
(9)
2.″Nov Aleksandar Makedonski″ (tn.Skenderbeg=Georg Kastriot)
a. prvo izdanie vo mart 2001 godina, strani 159 (9)
b. vtoro izdanie vo juni 2003 godina, strani 334 (9)
3. ″Odroduvawe na Makedoncite″, avgust 2001 godina.
4. ″Vozobnuvawe na anti~ka Makedonija″, april 2002 godina.
5. ″Kavkazko- crnomorski Albanci- Arnauti″, juni 2002 godina.
6. ″Vlasite- t.n.Sloveni″, septemvri 2002 godina.
7. ″Zavera protiv anti~kite Makedonci″, oktomvri 2002 godina.
8. ″Grcite- ve{ta~ki narod″, april 2003 godina.
9. ″Ishrana na govedata″, maj 2003 godina.
10. ″Slovenite- germanski falsifikat″, juni 2003 godina.

190
11. ″Germancite i Makedoncite- edno isto″, juli 2003 godina.
12. ″Evropjanite poteknale od Balkanot i Mala Azija″, mart 2004 g.
13. ″Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni″, juni 2004 godina.
14. ″Makedonskata Komnenova Albanija″, avgust 2004 godina.
15. ″Homerova Troja na domorodci- t.n.Sloveni″, januari 2005 godina.
16. ″Evreite- t.n.Sloveni″, april 2005 godina.
17. ″Homerova=tn.slovenska Makedonija″, oktomvri 2005 godina.
18. ″Albancite kolonisti vo Makedonija″, januari 2006 godina.
19. ″Atlantida-falsifikat na Solon i Platon″, dekemvri 2006 godina.
20. ″Brigite=Brzjacite bile postari od Egiptjanite″, mart 2007 godina.
21. ″Albancite odrodeni Brzjaci i Mijaci″, maj 2007 godina.
22. ″Bugari=narod bile Tatarite=Arnautite″, maj 2007 godina.
23. ″Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci″, avgust 2007 godina.
24. ″Od Makedonci=Pravoslavni do Turci=Muslimani″, noemvri 2007 god.
25. ″Belcite narod so eden jazik″, na germanski jazik, 319 strani,
07.03.2008
26. ″Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg″, 15.04.2008.
27. ″Helas″, na germanski jazik, 148 strani, 14.06.2008.
28. ″Slovenite falsifikat″, 250 strani, 18.09.2008.
29. ″Helenite i Grcite falsifikat″, 199 strani, format A5, 13.11.2008.
30. ″Dodunavska Makedonija″, 296 strani, format A5, 21.01.2009.
31. ″Etnografija na Makedonija″, na germanski jazik, strani 81 format
A4, 24.02.2009.
32. ″Od kogo postanavme″, strani 256 format A4, 18.05.2009.
33. ″Evropskite zlostori vrz Makedonija″, strani 104, 17.06.2009.
34. ″Grcite, Albancite i Vlasite ve{ta~ki narodnosti″, strani 175,
05.08.2009.
35. "Grcite so dvorasen jazik na Belci (Pelazgi) i Crnci (Semiti)",
str. 318, 09.10.2009.
36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)", evrejski...,
страни 73, 18.11.2009.
37. "Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni", strani 100,
15.12.2009.
38. "Evropa samo makedonska, venetska=sklavinska=tn.slovenska", strani
121, 12.01.2010.
39. "Rusite ne bile Sloveni", strani 74, 29.01.2010.
40. "Srbite ne bile Sloveni tuku Tribali, Trakijci", strani 142,
08.03.2010.
41. "Ednobo`estvoto- zlostor vrz ~ove{tvoto", str. 241, 27.04.2010.
42. "Belcite eden narod so edna ista simbolika", strani 118, 28.05.2010.
43. "Anti~ka=etni~ka Makedonija", strani 226, 09.08.2010.
44.
"Aleksandar
Makedonski
na
Rufusfalsifikat",
strani
311,
04.10.2010.
45. "Bugarite bile Makedonci", strani 288, 23.11.2010.
46. "Brigiska [ambala", strani 178, 03.01.2011.
47. "Brigiskata mitologija pomestena na jug", strani 115, 25.01.2011.
48. "Evrejski etni~ki narod nikoga{ nemalo", strani 99, 17.02.2011.
49. "Evropejcite i tradiciite od i preku Balkanot", strani 117, 10.03.2011.
50. "Masonskata istorija- falsifikat", strani 117, 07.04.2011.
51. "Evropejcite rasnonesvesni- so pove}erasni jazici", strani 122,
10.05.2011.
52. "Makedonomrscite protiv Makedoncite", strani 85, 31.05.2011.
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53. "Egiptjanite so slovenska mitologija", strani 139, 14.07.2011.
54. "Evropskata istorija- falsifikat", str. 119, 10.08.2011.
55. "Albancite dvokontinentalen i dvorasen t.n.narod", str. 122,
05.09.2011.
56. "Bez etni~ki narodi", str. 84, 28.09.2011.
57. "Germancite Brigi i Makedonci- dvojno Makedonci", str. 100,
25.10.2011.
58. "Herodotovata istorija sami na tn.slovenski jazik", str. 142,
28.11.2011.
59. "Turcija Frigija=Brigija", str. 98, 21.12.2011.
60. "Makedoncite- domorodci", str. 102, 10.01.2012.
61. "Grcite samo slovenski govor i akcent", str. 54, 08.02.2012.
62. "Makedoncite samo so domorodni tradicii", str. 62, 29.02.2012.
63. "Podunavjeto- bez naselenie", str. 62 (12), 22.03.2012.
64. "Albancite- muslimanski kolonisti", str. 124, 25.04.2012.
65. "Albancite- fa{isti", str. 98, 16.05.2012.
66.
"Sklavinite=tn.Sloveni
domorodni
na
Pelopones",
str.
62,
26.05.2012.
67. "Makedonci i Ne-makedonci", str. 137, 14.07.2012.
68. "Bibliskite Evrei nepoznati vo istorijata", str. 212, 11.09.2012.
69. "Slovenite- najgolema istoriska laga", str. 66, 01.10.2012.
NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da
se najdat na internet: www.Brigien.com. Ova va`i i za Zmejova Dupka, koja e
navedena vo ″Ilijada″ po-kraj Crna Reka, vo Demir Hisar, me|u selata
Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38... i 69 na makedonski jazik. A i ovaa 70- ta kniga e vnesena vo
internet.
Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se
odnesuvaat za moeto li-kvidirawe, so montiraniot maratonski sudski
proces so vkupno trinaeset presudi, gubej}i go sporot tesno 6 : 7
zaradi korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodni-ot
pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne bil ~ovekovo pravo. Vme{anite
sudii, obvi-niteli i pravobraniteli bea nagradeni i denes se na
najvisoki polo`bi. Sledi izgubiv pra-vo na vrabotuvawe od 20.05.1991.
Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni~ija pomo{. Duri sum so niska penzija i
so 42% minal trud. Site navodi vo tie devet dokumenti se objaveni vo
moite knigi na krajot na knigite kako dodatok. Bidej}i jas ne bev mo}en
da se spravam so samovol-nicite i silexiite vo dr`avava, mene mi
preostana svojot gnev za moeto uni{tuvawe da go vnesam vo knigite.
Otsekoga{ sum gi registriral neprijatelite na makedonskoto zemjodelstvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci,
samovolnici, silexii...
Samo za pe~atewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000
evra...Slednite knigi se pe~ateni kompjuterski, vo mal tira`, so tro{ok
okolu 100 evra. Probav da dobijam sredstva od Ministerstvoto za
kultura,za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta koja be{e vo slu`ba
na neprijateli na makedonska Makedonija i makedonskite Makedonci bev
nepodoben...
Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi,
mojata nepodobnost i vo istorijata se odrazi. Iako samo jas imav pi{eno
za `ivotot na Makedonecot Georg Ka-striotis, a Albancite kako
falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-tutot za
nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo ~est na tn.Skenderbeg,
mene ne me povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da
bidam proglasen i za "laik".
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Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36
bea vrateni nazad, od pod broj 39 pove}e ne gi ispra}am.So niv ne se
slo`uvam, nikoga{ nemalo narod Sloveni.
Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat
doktorat do tn.prof.
Ovoj
veterinaren
lekar
so
svoite
kolegi
veterinari
od
Veterinarniot institut se nositeli na zloto, koga tie si dozvoluvale vo
dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija (leukoza) kravi i junici,
na zemjite im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie gi
likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme bez kravi-do denes sé
u{te kupuvame. Se vinovni i za {irewe na bruceloza kaj ovcite, ~uma,
auecki... kaj sviwite i drugi bolesti. Tie likvidirale farma so 200
ovci frizijki i 2.000 izraelski ovci avasi. A i drugi farmi. Tie samo
za da zarobotat, iako nemale kuni}i videno, farma so 2.500 majkirodilki vo s.Qu-bojno- Prespa podignale. Bidej}i ni{to neznaele, 100%
porodenite im skapale, pa umrele.
Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19
vek, vo nea nema re-onizacija- reon najdobar za govedarstvo bil/e
bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo. Pod HMS "Stre`evo" ne se
proizveduvaat visoko dohodovni kulturi so navodnuvawe ({e}e-rna repka,
dobito~na hrana...) tuku ekstezivni mnogu nisko dohodovni kulturi bez
navodnu-vawe (p~enica, ja~men, maslena repka, son~ogled...), so {to
sistemot se pravi neopravdana investicijata.I na smetka na bitolsko se
razvivaat drugi delovi-vkupna {teta za dr`avata.
Skoro sekoja godina, od 1990 godina, redovno se javuvav na
konkursi na Zemjodelski i Veterinaren fakultet, so Institutot za
sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {kola, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo
poradi mene gi ra-sturale konkursite ili si izbiraa interni lica,so
neobjaveni doktorati, so temi za matura, duri bez nieden objaven
samostoen trud, nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici.
Sledi Pravosudstvoto, Obvinitelstvoto i Narodniot pravobranitel so mene
se ismejuvale.
Pak, izborot se vr{i na mangupski na~in- mesto da ima eden stav
za izbor na docent, von- i redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro
prestava na izborot, e slednava postapka: vo prviot stav se bara
obrazovan, vtoriot poluobrazovan i tretiot neobrazovan. Bidej}i vo site
tri stava se sodr`i obrazovan, site si gi ispolnuvaat uslovite: nie sme
kako vo 19 vek.

С О Д Р Ж И Н А
Мистерија Елзер
Свет на видовитост
Пророчен Фирер
Тајанствена моќ
Виенски чаробник
Викторијански магови
Влијание на езотеријата
Мрачен посветеник

3
6
11
16
22
27
32
36
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Корени на злото
Тула
Наопаку симболи
Сибирски маг
Окултен рајх
Црн езуит
Ред на мртвечки глави
Астролози и видовњаци
Езотеријска опозиција
Мистичен масер
Жртвување на сатанот
Нов поглед на стари учења
Хитлеров магнетизам
Потекло на Белците
Богови
Повеќебожни учења
Повеќебожни вештини
Германски тн.Словени
Франки
Масони
Расистички Окултен рајх

41
45
51
55
61
68
73
79
85
91
96
100
108
109
114
129
153
159
169
177
187

