Валерій Московченко
ПРО ПОВІНЬ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ
Питання про стихійні катаклізми і катастрофи є цікавим і складним. Їх причини
можна пояснювати з різних точок зору, що ми й спробуємо зробити.
1998-1999 роки в астрологічному і космічному плані були особливо напруженими.
В цей період астрофізики спостерігали різке зростання сонячної активності. Як відомо,
ще академік Чижевський звернув увагу на прояв аномалії в природі — в поведінці як
тварин, так і людей. Він довів, що в періоди такої сонячної активності на розум людей
впливають космічні енергії, які призводять до масового психозу. Майже всі відомі
історії революції були пов‘язані з підвищенням сонячної активності. І, між іншим, існує
наукова кореляція між такою активністю і станом планет в цей період.
Помічено, що катаклізми також відбуваються, коли до нас прилітають комети. На
наступний рік після їх гостювання завжди відбувалися якісь зміни в природі нашої
планети, і ці зміни відзначалися масштабністю. Можна навести ряд прикладів як щодо
комети Галлея, Хейла-Боппа, так і інших. Цієї теми вже багаторазово торкалися.
Яка ж астрологічна інтерпретація цих явищ відносно України? Наші астрологічні
дослідження минулого показали, що коли Плутон або Нептун проходили через
Стрілець, це завжди супроводжувалося тяжкими випробуваннями для України.
Причому небезпека, як правило, приходила зі сходу.
Складність заключається ще й у тому, що шостий градус Тельця — це точка Сонця
в історичній карті України. Коли 1986 року Плутон став у точну опозицію до цієї
точки, вибухнув Чорнобильський реактор. А 1997 року Плутон проходив до цього
градусу у квінконсі (Стрілець). Датчики на тій же АЕС зафіксували активізацію
нейтронного випромінювання. Тобто “вплив” цього Плутона був безумовний, і добре,
що це був квінконс. Рухаючись ретроградно, він цього року повертався до згаданої
точки, але не дійшов до неї півтора градуси. Чи була активізація нейтронів — невідомо
(не друкують результати), але враховуючи додатковий, вельми серйозний показник —
місце сонячного затемнення (22 серпня 1998 р.) у гороскопі України —
“неприємностей” слід було чекати. Неприємностей різного гатунку. І вони не
забарилися — “вдарило” по Закарпаттю. Саме Закарпаття по знаку — Стрілець.
Але чому ж так вдарило?
На те, що Україну “чекає” повінь, виразно указувала солярна карта 1998 року: Уран
і Нептун, уражений Марсом, Сатурном і Чорним Місяцем, в ІV домі — катаклізм на
власній території. Але де саме?
Тут варто сказати, що вплив транссатурнових планет діє на все в цілому. Так,
квадратури Сатурна до них несуть неприємності для усієї планети. Але залежно від
астрологічної карти держави катаклізми на її територїї відбуваються або ні.
Ми знаємо, що наприкінці жовтня 1998 року Сатурн став у квадратуру до Нептуна.
Це завжди несприятлива ситуація для великих мас народу. До того ж Нептун підійшов
до Асцендента історичної карти України-Руси1, а Сатурн став до нього у квадрат. Це
вже загрозливий показник. Коли в названих координатах “гуляли” ці планети, в світі
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виникли проблеми з нафтою і газом (Нептун відповідає за ці продукти), на Україні ж
додалися ще й природні катаклізми. Юпітер у водному знаку Риб почав ретроградно
дрейфувати по 18 градусу, а ця точка теж “дзвенить” в історичній карті України (там
стоїть Плутон!), що додало проблему з водою — повінь (Юпітер спричиняє ефект
надлишковості, надмірності). В свою ж чергу транзитний Плутон тільки акцентував
регіон.
З медичної точки зору Плутон в Стрільці дає ще й проблеми з кров’ю, печінкою.
Зросли захворювання на гепатит “С”, який майже не лікується (його нам завезли
іммігранти), збільшилася кількість захворювань на рак крові. Цікаво, що ці наслідки
особливо сильно виявилися в екологічно чистому регіоні Закарпаття
Здавалося б, дивні речі, але тут треба згадати про найпотужнішу радіолокаційну
станцію далекого спостереження, яка стоїть в Карпатах (працює на Росію). Своїм
випроміненням вона “накриває” не лише сусідні держави від Румунії до Польщі, але й
усю Німеччину і південні країни. Іонізація справляє потужний вплив на клімат цих
регіонів, особливо Карпат. Усе це загалом і дає негативний результат як для природи,
так і для здоров‘я. Між іншим, Львівська онкологічна лікарня переповнена дітьми (!),
хворими на рак. Виникає питання, чи маємо ми право платити здоров’ям своїх
нащадків за безпеку іншої держави?
Природні катаклізми, як правило, згуртовують, об’єднують людей, змушують
напружити разом всі сили на подолання перешкод. Водночас, це — застерігаючі знаки
для народу, сигнал про ухилення від правильного, безпечного шляху — шляху
духовного. Основні випробування ще попереду і вони не за Карпатськими горами…
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