
ПЕКЛО  

 

 

Майже рік вагався - публікувати ці НЕ мої думки, чи не публікувати. І не лише тому, що 

християнське світосприйняття в даний час піддається багатьма людьми великим 

переосмисленням, особливо  в нас, українців. Але вирішив, нарешті, опублікувати. Гірше 

не буде. Мова тут не йде про кінець світу як такий, а скоріше про ті події, які нам, як видно, 

доведеться спостерігати найближчим часом і не тільки спостерігати, але й брати в них 

саме що ні на є найактивнішу участь. Отож  мова піде про Пекло. Коли загиблі почують 

вирок, проречений  Великим Суддею: "Я ніколи не знав вас, відійдіть від Мене назавжди", 

куди піде приречена душа? 

Коли двоє живуть разом, працюють пліч-о-пліч і лише один з них буде прийнятий, що 

станеться з рештою? Якщо очі Справедливого Царя незбагненно пронизують, подібно до 



вогневого мечу нечестивого і немає жодного виправдання, що відбувається тоді? Коли 

відкрита Книга Життя і в ній немає вашого імені, що буде? 

Є тільки два призначення - благословенне житло для врятованих –Рай  і вогненна безодня 

для загиблих - Пекло 

 

Пекло бере свій початок  біля самої поверхні Землі і поширюється вниз до  самого її 

центру, де знаходиться Серце Душі Землі. Пекло складається з 9 рівнів, розташованих на 

нижніх щаблях Тіньових  Щаблів  і кожен рівень має свій Світ. Той Світ, який створюють 

самі Душі і Особистості живуть там. А так як жителі Пекла- Темні і Чорні Душі і їх 

Особистості, то можна уявити цей Світ,як Світ Пекла...  

Всі найжахливіші наші уявлення, щодо майбутнього, матеріалізуються на нижчих щаблях 

Тіньових  Щаблів- Пеклі.Тут, воно нічим не буде відрізнятися від того життя на Землі, яку 

прожила ця ж сама Душа і її Особистість, будучи людиною! Єдина відмінність від нашого 

Світу буде в тому, що там вже нема Світлих Душ + Особистостей. Не буде й Любови і 

Добра ...  

Якщо людина жила на Землі в гріхах, пристрастях і спокусах, то і тут, в Пеклі, Душа та її 

Особистість матимуть те  ж саме життя, повне гріхів і пристрастей, СЕРЕД таких же, як і 

вона сама, тобто тих, хто загрузли у своїх гріхах, пристрастях і спокусах, тому що в Пеклі 

вже немає тих Світлих Душ і Світлих Особистостей , які вміють любити і бути добрими і 

сердечними  до тих, хто живе поруч з ними, і доброту яких можна було б використовувати 

в своїх цілях ! Там  - в Пеклі у Темної Душі і її Особистості є всі шанси вже самим 

потрапити в ту ж саму кабалу і бути використаними іншими більш Темними 

Особистостями і Темними Душами! При цьому єдиним захистом такої Душі від більш 

ТЕМНИХ Душ буде тільки ВЕРХНІЙ РІВЕНЬ  щаблю Тіньових  Сходів, тому що, чим 

Чорніша  Особистість  Душі, тим НИЖЧА СТУПЕНЬКА Рівня Пекла. А піднятися вгору - на 

вищестоящу Ступінь можна тільки в тому випадку, якщо Особистість Душі почне 

яснішати!  Пекло розташовується на нижніх щаблях Тіньових Сходів Царства Мертвих, а 

це 1 і 2 щаблі Сходів Світобудови. Вони в свою чергу розділені на 9 рівнів, а ці рівні 

розбиті на 3 групи. Ці групи розділяються за духовним  значенням  людини:  

У 1 групі знаходяться Душа + Особистість людини; По 2 групі живуть Душа і її Особистість, 

але вже в окремо один від одного ; У 3 групі знаходяться одні тільки Особистості. Рівень 

Пекла, куди впаде Душа разом з її Особистістю, безпосередньо залежить від темряви або 

чорноти Особистості Душі померлої людини. В Пеклі знаходяться тільки ті Душі і їх 



Особистості, які почорніли від Зла Матеріального Світу, нагромадивши в собі багато 

негативної енергії. Саме тяжкість такий Темної Енергії і притягнула їх до центру планети 

.Ось ці 3 групи Пекла:  

До 1 групи відносяться Душі з Особистостями, які потрапили сюди від знеструмлення Душі 

людинивід  дрібних гріхів її Особистості. Тобто, Зло її Особистості НЕ торкнулося самої 

Душі, тому вона, за своєю Життя на Землі, змогла хоч зрідка, але поповнювати запас 

своєї Енергії за рахунок Любові і Добра. Саме ці темні Особистості і є Бісами Пекла, яких 

"не поважають" Темні і Чорні Душі і Особистості нижчих рівнів. Хоча при цьому вони самі 

мають сильне бажання піднятися вище, де злоби найменші, але вони не можуть цього 

зробити через свою чорноту - Негативних Енергій, які притягують ці Душі і Особистості до 

центру планети. 1, 2 і 3 Рівні Пекла знаходяться дуже близько до поверхні Землі, де 

занадто для них холодно. 

 Багато хто з нас були на екскурсіях у печерах і розглядали  добре підсвічені колони з 

сталагмітів і сталактитів. Температура в таких печерах нижче 10 градусів за Цельсієм. А 

Пекло, як раз і спускається нижче від поверхні далі вглиб Землі. Отож можна сказати, що 

місце 1 групи Пекла- це Крижаний Світ. У цьому Крижаному Світі Пекла, Душі й 

Особистості живуть в тих же місцях і будинках, на тих же вулицях міст і селищ, на яких 

вони жили в матеріальному світі на Землі. Різниця лише в тому, що у цьому Світі відсутні  

яскраві фарби  квітів - він сірий і похмурий, як зима без снігу. 

 На 1 Рівні Пекла  живуть Душі йОсобистості, у яких Темні Особистості загрузли в 

дрібному  Злі Матеріального Світу з його гріхами, пристрастями і спокусами, тим самим 

збіднівши Душу. Але при цьому, від Раю їх відділяє лише дещиця - зовсім небагато Світлої 

Енергії від світлих і добрих думок і намірів.  

На 2 рівні Пекла  вже живуть ті Душе-Особистості, у яких Темні Особистості загрузли в 

трохи більше зло нашого Світу, але яке не виходить за рамки тих же самих гріхів, 

пристрастей і спокус. І в цих Душе-Особистостей є всі шанси піднятися вище, але тільки 

чинячи добрі справи! 

 

3 Рівень Пекла  майже нічим не відрізняється від 4 Рівня з 2 Групи Пекла. Ось тільки 

Темна Особистість Душі, що потрапила сюди, найбільше тяжіє над самою Душею. Тут 

Душі доводитися витримувати серйозну боротьбу зі своєю Темною Особистістю і її 

спокусами. Якщо Душа Впорається  з ними і здобуде перемогу над спокусою потурати 

своїй Особистості, то вона підніметься вище. А якщо ні, то вона спуститься на рівень 



нижче - ВЖЕ на 4 Рівен Пекла, де Душу розділять з її Особистістю, щоб лікувати їх від 

земного зла, але вже окремо.  

У 2 ГРУПІ Пекла знаходяться окремо Душі і їх Особистості, щоб хоча б у Душі був шанс 

пройти очищення і почати сходження до Світла окремо від їх Особистостей. Сюди впали ті 

Душі, яких торкнулося Зло їх Особистостей, і вони самі потемніли від гріхів і пристрастей 

людини, впустивши в себе це Зло, яке йде через спокуси Життя Душі в матеріальному 

світі на Землі. На цих Сходинках Пекла вже живуть дияволи - самі Темні Душі та їх Темні 

Особистості, яких роз'єднали один від одного, щоб лікувати окремо. Але, якщо 

Особистість тій чи іншій Душі вирішить одуматися і пройти лікування від земного зла, то її 

знову з'єднають з її Душею. Цей Світ Руйнувань з 4 по 6 Рівень розташовується ближче до 

центру нашої планети. У зв'язку з чим і кліматична зона 2 групи стає більш теплою і більш 

вологою, або навіть швидше брудною, тому що Крижаний Світ залишився нагорі.  Ця 

обставина говорить про те, що тепер з кожним нижчим рівнем Пекла температура почне 

підвищуватися, тому що центр нашої планети складається з вогняної магми, а її 

температура дуже висока.  

У цьому Світі Руйнування 2 групи Пекла Душі і їх Особистості живуть в руїнах 

будинків. Тут панує вічна війна за виживання, яку влаштували Темні Особи і їх Темні Душі, 

поглинені своїми чварами. І їх вони з собою принесли в цей Світ Ада з поверхні Землі, 

коли жили там в тілі людини. Внаслідок чого, на цих рівнях постійно будуються нові 

будинки, як фортеці, які тут же руйнуються через ведення постійних військових дій ...  

На 4 рівні Пекла живуть уже Темні Душі, які потемніли від своїх Темних Особистостей, не 

впоравшись з спокусами Зла Матеріального Світу на Землі. І самі Темні Особистості, яких 

від'єднали від їх Душ для роздільного лікування, бо ж інакше їх не очистити від бруду 

земного зла.  

5 Рівень Пекла для тих Темних Душ, які вітали Зло в собі, не розуміючи, що це ЗЛО. І їх 

Темних Особистостей, які усвідомлено вітали Зло в собі. На цьому рівні душі немов 

прокидаються від сну і, зрозумівши, що вони забруднили себе Злом своїх Особистостей, 

починають звільнятися від негативної енергії зла, піднімаючись до Світу  вищих рівнів 

Царства Мертвих.  

А ось на 6 рівні Пекла існують МАЙЖЕ Чорні Особистості, які ще більше загрузли у своєму 

Злі гріхів і пристрастей. Ці гріхи і пристрасті вони принесли з собою з поверхні Землі. 

 І ось ми підійшли до останньої 3 ГРУПИ Пекла , де живуть одні Чорні Особистості. Сюди 

попадають ті Особистості Темних Душ, які ВЖЕ почорніли від гріхів, пристрастей і спокус 

Зла Матеріального Світу, і які ВІТАЛИ це Зло в собі. Вони - Чорні Особистості людей - і є 



демони Пекла. Цей Світ Пекла розташовується майже в центрі нашої планети. Тут зовсім 

жарко в порівнянні з верхніми рівнями Ада. Але Чорні Особистості, які живуть у самому 

пеклі адові Полум'я, не помічають його спека з-за великої кількості в собі Негативної 

Енергії, яка за своєю суттю є крижаний енергією.Тільки одна енергія у всьому  нашому 

Всесвіті  зможе розтопити цей лід - Енергія Любові! Тільки справжня Любов зможе 

повернути ці полеглі Особистості зі Світу Небесного Царства.  

Цей Світ Пекла 3 групи має міцні фортеці, які побудували ще ті з Чорних Особистостей, 

які існували тут раніше. Ці фортеці допомагають цим Чорним Особистостям сховатися від 

таких же, як вони самі, тому що вони чудово обізнані про те: що можуть замишляти такі ж 

Особистості, як вони самі - Чорні Особистості, які мають ті ж пороки Зла, які є у них 

самих! Тому всі фортеці 8 рівнів знаходяться далеко один від одного і є місцем 

проживання тільки ОДНІЄЇ Чорної Особистості, тому що ці Чорні Особистості живуть у 

постійному страху за своє "життя" ... Саме до 7 рівня Пекла  доходить Дощ з Світлої 

Енергії, яку посилають вниз Цілителі, намагаючись вилікувати матеріальне тіло нашої 

планети, тому що симптоми хвороби людського тіла схожі з хворобою самої нашої 

планети, тобто хвороба тіла залежить від кількості Темної Енергії самої Душі, а в даному 

випадку - Душі нашої планети. Ця Світла Енергія Цілителів, як кислотний дощ, по краплях 

роз'їдає чорноту почорнілих Душ що оселилися тут, збільшуючи їх шанси піднятися вгору 

всупереч їх бажанням. 

 

 

До 8 рівнів  Пекла  падають ВСІ Чорні Особистості! Сюди потрапляють всі рецидивісти-

серійні вбивці і маніяки! І ось тут у них будуть тільки два шляхи: вгору на 7 Рівень і далі 

вгору до Світла, де такі Особистості чекає возз'єднання з їх Душами, або вниз на 9 Рівень, 

де їх чекає злиття з Душею нашої планети. Але цей вибір буде залежати від того: як 

сприймають СВОЄ ПОЛОЖЕННЯ ЦІ Чорні Особистості. Якщо вони покаялися у своїх 

справах на Землі, то зможуть піднятися на щабель вище. Якщо ж вони почнуть 

обурюватися, випромінюючи з себе ще більшу Темну Енергію, то вони скотяться ще нижче 

- на 9 Рівень , де їх чекає повне розчинення в Душі нашої планети. Але НАВІТЬ з 8 Рівня 

Пекла, де остання Ступінь Тіньових  Сходів, у занепалої Особистості є всі шанси 

піднятися вгору до верхніх Ступенів, аж до  Раю, бо ж навіть в Абсолютному Злі є згусток 

Світлої Енергії. 

 9 рівень Пекла знаходиться всередині центру нашої планети, де міститься Абсолютне 

Зло чи згусток негативної енергії, яка і є Душею нашої планети, що ввібрала колись всю 

чорноту полеглих Особистостей людей. Тут було місце проживання тільки ОДНІЄЇ Чорної 

Душі! Але з весни 2010 року Душа наша планети поміняла свою полярність з «-» на «+» і 



стала Світлою Душею - Абсолютним Світлом, яке вже не можуть забруднити Чорні 

Особистості що впали на останній Рівень Пекла і з'єднали себе з Душею нашої планети 

даруючи їй додаткову Енергію , яка трансформується тепер з Негативної Енергії в 

Позитивну. Всі рівні Пекла ізольовані один від одного. Душі і її Особистості можуть 

переміщатися з рівня на рівень двома кардинально різними способами: Якщо потрібно 

піднятися вгору, то Душі + Особистості необхідно почати Позитивно по доброму 

думати; Якщо - вниз, то Душі + Особистості треба всього лише ЗЛО мислити ... Отже 

людина, як Особистість сам визначає для своєї Душі: Рай чи Пекло за час життя людини 

на Землі. І куди Душа потрапить після смерті її матеріальної оболонки - тіла людини! На 

жаль, сама Душа не впливає на вибір життєвого шляху своєї нової Особистості, бо під час 

життя Душі на Землі в новому матеріальному тілі провідну роль ЗАВЖДИ грає саме її 

Особистість! 

 Хоча до самої смерті людини її душа буде штовхати його на Істинний Шлях або хоча б до 

"позитиву, бо вона прекрасно обізнана про те, де опиниться після смерті свого 

матеріального тіла. А виявиться вона в Пеклі! Шкода, але в основному, люди не 

помічають Знаків Душі і неправильно тлумачать сни, які Душа показує людині, 

попереджаючи його про щось або допомагаючи їй прийняти те чи інше рішення.  Багато 

людей, перебуваючи при смерті, з жахом розуміють, що їх Душі світить пряма дорога в 

Пекло, і що винна в цьому їх власне  життя на Землі, і якби жили  вони інакше - з Любов'ю і 

Добротою в серці своєму, їх Душа б вирушила в Рай Царства Мертвих, а не в Пекло. 

Звісно, саме  тому дехто з цих людей переживають шок від такого нищівного відкриття в 

момент смерті.  Тому, якщо ж  за життя на Землі у вас ще є шанс на гарне продовження 

або кінцівки  якоїсь справи, то тут - в Пеклі ДОБРОЇ Кінцівки НЕ БУДЕ НІКОЛИ… 

 Душа повинна пройти очищення через повне розкаяння!  Незворотньо приходить пора, 

коли  Каяття дасть Душі такий приплив Світлої Енергії, що її просто викине з Пекла  в 

Рай. Така Душа зможе піти з Пекла, якщо у неї є сильне бажання: виправити заподіяне 

нею зло, знову народившись в матеріальному світі. Але, на жаль, Душа, що піднялася з 

Пекла, НЕ зможе відразу народитися людиною, адже у неї для цього ДУЖЕ мало Світлої 

енергії, тому вона народиться в тому матеріальному тілі, на скільки Енергії у неї 

вистачить.Це може бути тварина або рослина. І вона в цьому тілі буде народжуватися до 

тих пір, поки не набере достатню кількість Енергії для свого народження людиною.  

З самого початку існування нашої 5 раси, а це було 12 000 років тому, всі 9 Рівнів Пекла- 

нижніх Ступеней Тіньових  Щаблів , вже переповнені ! В надрах нашої планети 

накопичилось стільки негативної енергії, що можна з упевненістю сказати про те, що наша 

планета Земля ХВОРА. Це стало помітно по тому, як в останні роки почастішали 

землетруси, вулкани активувалися та інші природні катаклізми. Але це не означає, що 



саме в цих місцях найбільша концентрація Зла. Ні! Як говориться в прислів'ї: «Рветься 

там, де тонко»! І винні в цьому ми самі, тому що перестали Любити Серцем і жити по 

совісті! 

 

Савчин О.М. 

 


