Ігор Скоблюк
Коваль свого щастя
Золоте бажання
Вступне слово від автора
Для написання книги були прикладені
надзвичайні зусилля та більше 7 років детального
вивчення вірувань та вчень різноманітних
стародавніх народів, формування їх світогляду та
експериментів з різноманітними підходами і
пошуків реальної можливості впливу на особистість
задля забезпечення духовного пробудження та
можливості виходу на новий рівень розуміння
природи речей та причино-наслідкових зв’язків. В
книзі зібрано висловлювання багатьох видатних
людей, які несли Істину людству та намагались
змінити світ на краще, які залишили неоціненні
багатства знань для нащадків. Щиро вірю в те, що
ви їх прочитаєте та відчуєте серцем. Найголовніше
наше завдання – пізнати таємницю життя і чим
швидше ми це зробимо, тим більше встигнемо
зробити.
Було проведено тисячі годин за вивченням
праць видатних вчених, містиків та алхіміків.
Завдяки зробленій роботі, ми отримали зручні
інструменти для формування нового типу

високодуховної суперособистості, яка здатна,
розуміючи тонкі процеси світобудови, впливати на
події за бажаним сценарієм та формувати навколо
себе гармонійні обставини для подальшого
пізнання Знань, не доступних раніше. Є розуміння,
що це лише початок в розвитку нової науки, яка
здатна змінити уявлення про все оточуюче
середовище, відкривши нові, не вивчені досі грані
буття. Ми маємо зрозуміти, що людина не
придумує ніяких нових наук, вона просто описує
закономірності, які існують і без її втручання
мовою, доступною широкому загалу.
Висловлюю подяку своїй родині а також
друзям за щоденну підтримку та розуміння.
Я радий, що ви нарешті, в пошуках
відповідей, тримаєте в руках цей скарб, котрий, має
мету допомогти знайти в собі нескінченні знання,
які тисячі поколінь накопичувались нашими
пращурами,
які
ми
маємо
навчитись
використовувати заради створення щасливого
теперішнього та майбутнього. Впевнений, книга
змінить ваше враження про той стан речей, до якого
ви звикли, ми разом пройдемо шлях від сумніву до
глибокого розуміння процесів та подій в житті,
навчимось їх змінювати і створювати необхідні нам
обставини для досягнення цілей. Ми зрозуміємо як
все влаштовано в нашому світосприйнятті, що на це
впливає, як можна стати багатим у повному

розумінні цього слова та змінити алгоритм подій на
свою користь, зробити життя кращим, повнішим,
цікавішим.
Описані прийоми допоможуть наповнити ваш
світ фантастичними змінами та прекрасними
можливостями, які ви навчитесь використовувати
завдяки описаним тут технікам.
Дана книга має основну мету – провести
діалог наодинці з собою, заглянути в самі
недосяжні куточки Душі, який має призвести до
відкриття Істини, яка завжди дуже близько, але
розгадати її все одно складно… Життя кожної
людини супроводжується певними речами, які
досить важко пояснити, тому те, що я зараз пишу
спрямоване відкрити ті явища, котрі трапляються з
кожним, але не кожен розуміє чому це сталося.
Древня притча
Одного разу, в самі давні часи, людина
вирішила знайти Бога.
Бог дізнався про це і сховався в воді,
людина знайшла його і почала
задавати питання, на які Бог не
захотів давати відповідь, так як
хотів, щоб людина сама їх зрозуміла,
потім Бог заховався в землі, але
людина і тут Його знайшла зі своїми
насущними проблемами, тоді Бог

заховався в людині, і тепер тільки
небагатьом
вдається
з
Ним
поспілкуватись.
Шукати відповіді необхідно в собі, і
тільки так можна їх відшукати.
Невелика кількість людей, хто це
усвідомив – зрозуміють і знайдуть
Бога!

З чого все почалось?
Заглиблення в наші пошуки неможливе без
величезного внеску геніїв та пророків, які
намагались змінити світ.
Тому вважаю за честь віддати перші рядки
мислителям, які внесли беззаперечний вклад в
розвиток людства. Саме ці люди вказали нам
тріумфальний
шлях
до
благополучного
майбутнього.

Пророчі слова Соломона
Коли цар Соломон спустився з гори, після
зустрічі сходу сонця,люди, які зібралися біля
підніжжя сказали: – Ти джерело натхнення для нас.
Твої слова перетворюють серця. А мудрість твоя
просвітлює розум. Ми жадаємо слухати тебе.

Скажи нам: хто ми? Він посміхнувся і сказав: – Ви
– світло світу. Ви – зірки. Ви – храм істини. У
кожному з вас Всесвіт. Зазерніть розумом в серце,
запитуйте своє серце, слухайте через свою любов.
Блаженні знають мову Бога.
– В чому сенс життя?
– Життя – це шлях, мета і нагорода. Життя –
це танець Любові. Ваше призначення – розквітнути.
БУТИ – це великий дар миру. Ваше життя – історія
Всесвіту. І тому життя прекрасніше всіх теорій.
Ставтеся до життя, як до свята, бо життя цінне саме
по собі. Життя протікає тільки тут і зараз. А весь
сенс – бути в «тут і зараз».
– Чому нещастя переслідують нас?
– Що сіяли, то і збираєте. Нещастя – це ваш
вибір. Бідність – творіння людське. А гіркота – це
плід невігластва. Звинувачуючи, втрачаєте силу, а
жадаючи, розсіюється щастя. Прокиньтеся, бо
жебрак той, хто не усвідомлює себе. А ті, що не
знайшли всередині Царства Божого – бездомні.
Бідним стає той, хто даремно витрачає час. Не
перетворюйте життя в животіння. Не дозволяйте
натовпі погубити вашу душу. Та не буде багатство
вашим прокляттям.
– Як подолати нещастя?
– Чи не засуджуйте себе. Бо ви божественні.
Не порівнюйте і не розділяйте. За все дякуйте.
Радійте, бо радість творить чудеса. Любіть себе, бо

ті хто люблять себе – люблять усе довкола.
Благословляйте небезпеки, бо сміливі знаходять
блаженство. Моліться в радості – і нещастя обійде
вас. Моліться, але не торгуйтеся з Богом. І знайте,
славіння (Бога) – найкраща молитва, а щастя –
найкраща їжа для душі.
– Який шлях до щастя?
– Щасливі люблячі, щасливі вдячні. Щасливі
умиротворені. Щасливі знайшли рай в собі.
Щасливі дарують в радості і щасливі приймають
дари з радістю. Щасливі ті, що шукають. Щасливі ті
що прокинулися. Щасливі слухаючі голос Бога.
Щасливі виконують своє призначення. Щасливі
пізнали
Єдність.
Щасливі
зазнали
смак
Богоспоглядання. Щасливі перебувають в гармонії.
Щасливі прозріли від краси світу. Щасливі
відкрилися Сонцю. Щасливі течуть, як річки.
Щасливі готові прийняти щастя. Щасливі мудрі.
Щасливі усвідомівши себе. Щасливі ті, хто
возлюбив себе. Щасливі вихваляють життя.
Щасливі будують. Щасливі вільні. Щасливі
прощають.
– У чому секрет достатку?
– Життя ваша – найбільша коштовність в
скарбниці Бога. А Бог – коштовність серця
людського. Багатство всередині вас невичерпне, а
достаток навколо вас безмежний. Світ досить
багатий, щоб кожен став багатим. Тому чим більше

даєте, тим більше отримуєте. Щастя стоїть біля
порогу вашого будинку. Відкрийтеся достатку. І
перетворюйте все в золото життя. Блаженні ті, що
знайшли скарби в собі.
– Як жити в світі?
– Пийте з кожної миті життя, бо непрожите
життя породжує печалі. І знайте, що всередині, то і
зовні. Морок світу – від мороку в серці. Щастя – це
схід Сонця. Богоспоглядання – це розчинення в
світлі. Просвітлення – це сяйво тисячі сонць.
Блаженні спраглі світла.
– Як знайти гармонію?
– Живіть просто. Не приносьте нікому шкоди.
Не заздріть. Нехай сумніви очищають, а не
приносять
безсилля.
Присвятіть
життя
прекрасному. Творіть заради творчості, а не заради
визнання. Ставтеся до ближніх, як до одкровень.
Перетворіть минуле, забувши його. Приносьте в
світ нове. Наповніть тіло любов'ю. Станьте
енергією любові, бо любов все одухотворяє. Де
любов – там Бог.
– Як досягти досконалості життя?
– Щасливий перетворює багатьох. Нещасні
залишаються рабами, бо щастя любить свободу.
Воістину, радість там, де Свобода. Пізнавайте
мистецтво щастя. Відкрийтеся світу і світ
відкриється вам. Відмовившись від протистояння,
ви стаєте володарем. І, подивившись на всіх з

любов'ю, він додав: – Але багато всьго ще вам
відкриє Тиша… Тільки будьте Собою!
Величезна мудрість була відома обраним в
найдавніші часи, ще до приходу Христа, були
люди, які відкрили невпинний потік Божественної
енергії в свою душу і намагалися поділитися ним з
оточуючим світом, необхідно лиши дозволити собі
вийти за рамки того розуміння світу, до якого
звикла більшість людей.

Останнє інтерв'ю Ніколи Тесли:
«Мене перемогли. Я хотів
дати світло безкоштовно і всім».
«Я хотів освітлити всю
Землю».

Це інтерв'ю Нікола Тесла дав журналісту
Джону Сміту в 1899 році.
Тесла: Так, я зробив деякі дуже
важливі відкриття. І все ж я зазнав
поразки. Я не досяг тієї величі, якої
міг би досягти.
Журналіст: Що це означає?
Тесла: Я хотів освітити всю
Землю. Електрики цілком достатньо

для того, щоб створити друге Сонце.
Світло обертається навколо екватора,
як кільце навколо Сатурна.
Людство не готове до величі і
добра.
У
Колорадо-Спрінгс
я
освітлював землю електрикою. Також
можна отримувати і інші енергії, такі
як позитивна ментальна енергія. Вони
містяться в музиці Баха або Моцарта
або в віршах великих поетів. Сама
Земля містить енергії Радості, Миру і
Любові.
Їх прояви банальні: квітка, що
росте з ґрунту, їжа, яку ми отримуємо,
і все, що значить для людини
Батьківщина. Я провів роки в пошуках
способу, як змусити цю енергію
сильніше впливати на людей. Красою
і
запахом
троянд
можна
користуватися в медичних цілях, а
сонячними променями – як їжею.
Життя має нескінченну безліч
форм, і борг вченого – знаходити їх в
кожній формі матерії.
Тут істотні три речі.
Все, що я робив, – шукав їх. Я
знаю, що так їх і не знайду, але не
відмовлюся від своїх пошуків.
Журналіст: Що це за речі?
Тесла: Одна проблема – їжа. Як

може зоряна або земна енергія
нагодувати голодних на Землі? Яким
вином можна напоїти всіх спраглих
так, щоб вони могли веселитися в
серці і зрозуміти, що вони – Боги?
Ще одна проблема – зруйнувати
силу зла і страждання, в якій
проходить людське життя! Іноді зло і
страждання виникають як епідемія в
глибинах космосу. У цьому столітті
хвороба поширилася з Землі у Всесвіт.
І третє – чи існує у Всесвіті
надлишок Світла? Я відкрив зірку, яка
за
всіма
астрономічним
і
математичним
законам
могла
зникнути, але, здавалося, нічого не
змінюється. Зірка знаходиться в
галактиці.
Її світло має таку щільність, що
якщо її стиснути, вона поміститься в
сферу менше яблука, але буде
важчою, ніж наше Сонце.
Релігія та філософія вчать, що
людина може стати Христом, Буддою
і Заратустрою. Те, що я намагаюся
довести, ще більш дико і майже
недосяжно. Всесвіт створений так, що
кожна істота народжується Христом,
Буддою і Заратустрою.
Я знаю, що гравітація – ключ до

всього, що вам потрібно, щоб літати, і
я маю намір не тільки створювати
літальні пристрої (літаки або ракети),
а й вчити людину знову знаходити
свої власні крила. Я намагаюся
пробудити енергію, що міститься в
повітрі.
Є основні джерела енергії. Те,
що вважається порожнім простором, –
це просто прояв непробуждженої
матерії.
Порожнього простору немає ні
на цій планеті, ні у Всесвіті. Чорні
діри, про які говорять вчені, –
найпотужніші джерела енергії і життя.
Журналіст: На вікно вашого
номера в готелі Уолдорф-Асторія на
33-му поверсі щоранку прилітають
птахи.
Тесла: Людині слід особливо
тепло ставитися до птахів. Через їх
крила. Колись у неї теж були крила,
реальні і видимі!
Журналіст:
Ваші
шанувальники скаржаться, що ви
нападаєте на відносність. Ваше
твердження про те, що матерія не
має енергії, щонайменше, дивн е .
Якщо все просякнуте енергією, то де
вона?

Тесла: Спочатку була енергія, і
лише потім з'явилася матерія.
Журналіст: Містер Тесла, це
рівнозначно тому, як якщо б ви
сказали, що вас народив батько.
Тесла: Саме так! Як щодо
народження Всесвіту?
Матерія
створюється
з
первинної і вічної енергії, яку ми
знаємо як Світло. Воно світило, і з
нього з'явилися зірки, планети,
людина і все на Землі і у Всесвіті.
Матерія – це вираз безкінечних форм
світла, оскільки енергія набагато
старше матерії.
Є чотири закони Творіння.
Перший:
незбагненність
джерела,
темного
плану,
який
неможливо осягнути розумом або
виміряти математично. В цей план
укладається весь Всесвіт.
Другий
закон:
поширення
темряви, яка є істинною природою
Світла, з незбагненного, і її
перетворення в Світло.
Третій
закон:
необхідність
Світла ставати матерією.
І четвертий: немає початку і
немає кінця.
Три попередніх закони завжди

мають місце та Творіння вічне.
Журналіст: У своїй ворожості
до теорії відносності ви заходите
так далеко, що читаєте лекції
проти її творця на своїх днях
народження.
Тесла: Пам'ятайте, це не
викривлений простір, це людський
розум,
не
здатний
осягнути
безкінечність
і
вічність!
Якби
відносність була правильно зрозуміла
творцем теорії, він би знайшов
безсмертя, навіть фізичне, якби тільки
побажав.
Я – частина світла, і це музика.
Світло заповнює мої шість почуттів: я
бачу, чую, відчуваю, відчуваю запах,
торкаюся і думаю. Моє шосте чуття –
мислення.
Частинки Світла – це записані
ноти. Удар блискавки може бути
цілою сонатою. Тисячі блискавок – це
концерт.
Для цього концерту я створив
кульову блискавку, яку можна чути на
крижаних піках Гімалаїв.
Що ж стосується піфагорійців і
математиків, вчений не може і не
повинен зазіхати на них. Цифри і
рівняння – всього лише символи, що

виражають музику сфер.
Якби Ейнштейн чув ці звуки,
він
би
не
придумав
теорію
відносності. Такі звуки – це послання
розуму про те, що життя має сенс, що
Всесвіт існує в досконалій гармонії, і
його краса – причина і наслідок
Творіння. Така музика – вічний цикл
зоряних небес.
Навіть сама крихітна зірка
володіє закінченою будовою і теж є
частиною
зоряної
симфонії.
Серцебиття людини – частина
симфонії Землі.
Ньютон знав, що секрет
криється
в
геометричному
розташуванні і русі небесних тіл. Він
усвідомлював існування верховного
закону у Всесвіті. Викривлений
простір – це хаос, а хаос – це не
музика. Ейнштейн – посланник часів
звуку і шаленства.
Журналіст: Містер Тесла, а ви
чуєте цю музику?
Тесла: Я чую її увесь час. Моє
духовне вухо так само велике, як
небо, яке ми бачимо над собою. А
тілесне вухо я підсилюю радаром.
Відповідно
до
теорії
відносності, дві паралельні лінії

будуть перетинатися в нескінченності.
Тобто кривизна Ейнштейна буде
випрямлятися.
Одного
разу
створений, звук буде тривати вічно.
Він може зникнути для людини, але
буде продовжувати існувати в
мовчанні, яке є самою великою
могутністю людини.
Ні, я нічого не маю проти
самого Ейнштейна. Така вже він
людина, і зробив багато добрих речей,
деякі стали частиною музики. Я
напишу йому і спробую пояснити, що
ефір існує, і що його частинки – це те,
що утримує Всесвіт в гармонії і життя
в вічності.
Журналіст:
Ви
часто
згадували про силу візуалізації.
Тесла:
Мені
б
хотілося
подякувати візуалізації за всі мої
винаходи. Події мого життя і мої
винаходи реально стоять у мене перед
очима, видимі як кожен окремий
випадок або річ.
У молодості я лякався, не
знаючи, що це таке, але пізніше
навчився користуватися цією силою
як винятковим талантом і даром. Я
підживлював її і ревниво оберігав.
Також за допомогою візуалізації

