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8. ОЦІНКА РУКОПИСУ Т.ЛЕВЧЕНКО ПРО ЕПОХУ МАЙТРЕЙЇ
Лист Посланниці Божественної Ієрархії Землі ЛЕВЧЕНКО Т.А
Шановна Тамаро Андріївно!
Читаєш Ваш рукопис «Епоха Майтрейї» і вражаєшся тому, як працює на
вигадку Ваша фантазія. То Ви повідомляєте про прихід якогось Вогню на
Землю у своєму твориві «Вогонь біля порогу». Тепер Ви повідомляєте про
прихід Шамбали до людей. Якщо для Вас все те є істиною, то втішайтеся нею.
Для нас же, оцінюючи і минулі роки, і нинішній стан людства все написане
Вами є вигадкою не відомо з якою метою створеною. Якщо Ви так гадаєте, то
радимо залишатися при своїй думці і не прагнути вводити у свій світ фантазії
інших. Можна лише подякувати Вам за турботу про ближнього і застереження
його від можливої (з Ваших міркувань) біди. Водночас приходиться
шкодувати, що те, до чого має привести світ Майтрейя, не збудеться, а це, як
Ви пишите «все богатство страны, вся собственность, вся земля должны быть
достоянием всего народа, а не отдельных лиц. Роскошь будет запрещена.
Банки, зарабатывающие деньги на деньгах, будут реорганизованы, с
пяницами, нарокоманами будет проведена жестокая борьба и т.д. Каждый
народ будет говорить на своем родном языке и обязан будет изучать мировой
общенародний язык ВОЯМО (останній, за Вашим текстом, нібито уже творить
в Україні якась Т.Н.Гук).
То ж залишайтеся щасливою у світі своєї фантазії. Ми її не сприймаємо.
Керівник Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ
проф.А.КОЛОДНИЙ

9. ЮВІЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПАМ’ЯТІ ІВАНА ОГІЄНКА
(МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА)
Ювілейний захід відбувся 15 січня в Києві у Відділенні релігієзнавства.
Декілька інституцій – Всеукраїнське товариство «Просвіта», Національна
академія наук України (Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди), Кам’янецьПодільський національний університет ім. Івана Огієнка - зібрали когорту
відданих огієнкознавчим темам вчених, краєзнавців, журналістів з метою
урочистого завершення Огієнківського ювілею - 130-річчя з дня народження
цієї славетної людини і 40-річчя з дня її упокоєння. День народження Івана
Огієнка, який припадає на 15 січня, в Україні відзначається з початку 90-х
років ХХ ст., коли ім’я видатного діяча українського національно руху
викреслили із списку заборонених в Україні імен: Огієнко (митрополит
Іларіон) вернувся до свого народу, увірвавшись у вир відроджувальних

