
 

УДК  008:316.776.33 

Інформаційна агресія та її вплив на культуру* 

© Сенченко М.,  2010 

                                                           
* Продовження. Початок див.: Вісн. Кн. палати. — 2009. — № 12. — С. 3—7 ; 2010. — № 1. — С. 3—6 ; № 2. — С. 3—5 ; № 3. — С. 3—5 ;  
№ 4. — С. 3—6 ; № 5. — С. 3—5 ; № 6. С. 3—6. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Микола Сенченко, 
директор Книжкової  

палати України,  
професор 

 
Детоксикація української культури 
Ми увійшли у третє тисячоліття, й нові думки, нові 

ідеї, нові знання, здається, "штовхають" нас уперед з на-
ростаючою швидкістю. Ми спостерігаємо, як наш світо-
гляд і розум формують цілком нові моделі розуміння того, 
що зовсім недавно було екстраординарним явищем. Нові 
знання порушують наш традиційний хід думок. Теми, які 
ще недавно були заборонені, тепер обговорюють відкрито. 

Лише у 2010 році побачили світ десятки книг, при-
свячених різноманітним світоглядним теоріям, змовам, 
розкриттю справжніх причин нашого злиденного життя, 
духовного спустошення й геноциду українського народу. В 
періодичних виданнях і окремих книгах доводиться мож-
ливість існування доісторичної високорозвиненої цивіліза-
ції на теренах сучасної України, світогляд і високомораль-
на ідеологія якої ще й сьогодні проглядаються і починають 
пробивати собі дорогу крізь неоліберальну ідеологію, на-
в’язувану нам західною фарисейською (демонічною) ци-
вілізацією. 

Багато хто з нас намагається "вписатися" в цю воро-
жу нам світоглядну та ідеологічну доктрину: не читає книг 
і журналів, які можуть перевернути нав’язуваний нам хід 
думок. Проте це безперспективне заняття. Ми чуємо про 
цю доктрину в офісах, університетах, у транспорті, чи-
таємо в окремих газетах і журналах. Вільно обгово-
рюються заборонені ще не так давно теми, і ці нові теми 
бачаться нам дедалі трагічнішими, напрочуд сучасними і з 
кожним днем актуальнішими. 

То як нам діяти в цій нав’язаній системі духовної бід-
ності серед матеріального багатства? Що ми можемо про-
тиставити бездуховній, руйнівній, паразитичній фари-
сейській (демонічній) цивілізації? 

Насамперед — це розвиток усіх складових духовної 
сфери організації соціального життя на основі загальної та 
якісної освіти всього населення. Саме освіта є магістраль-
ним шляхом, здатним пов’язати посттоталітарне суспільст-
во з новим суспільством Знання.  

Знання є дійсно могутньою силою. Тому, хто прагне 
справжньої свободи, пора озброюватися новими знаннями 
про події, що відбуваються, і давати відсіч силам, які праг-
нуть панувати, насаджуючи страх, спустошеність душі і 
роз’єднаність. Треба позбутися, як зазначають розробники 
"Концепції суспільної безпеки Росії", соціального ідіотиз-
му: вірнопідданства, чистоплюйства, нігілізму, слугування 
олігархам, які проповідують свободу необмеженого збага-
чення, поклоніння мамоні тощо. 

Це не повинно пов’язуватися з насильством. Це мож-
на зробити простими діями: наприклад, не брати кредитів, 
перестати вживати алкоголь і палити, викинути телевізор і 
не дивитися пустопорожні серіали (краще почитати хо-
рошу книгу), ставити гострі запитання й виступати на різ-
них зібраннях, брати на себе відповідальність за свої дії. 
Що б не твердили всюдисуща реклама лото, телепрограма 
"Виграй мільйон" чи узаконена урядова спекуляція, не 
існує дармового обіду. Треба знати, що відмова від своєї 
сили, покладання надії на комфорт і безпеку веде тільки до 
тиранії. 

Настав час сказати правду — про наше минуле й су-
часне, про те, хто дійсно править у світі і що чинять з на-
шою планетою в ім’я прогресу і прибутків. Любіть рідну 
країну так сильно, щоб не йти на поводу ура-патріотів й 
нечистоплотних політиків. І ви побачите корумпованість і 
розбещеність уряду країни та її олігархів. Ця правда по-
винна стати доступною всім, а не лише окремим грома-
дянам чи верхівці таємних товариств. 

Час таємниць добігає кінця. 
Не чекайте, доки корпоративно керовані засоби масо-

вої інформації все повідомлять і пояснять. Читайте і слу-
хайте все, що доступно, шукайте джерела альтернативної 
інформації — в Інтернеті, в документальних фільмах, у 
старих бібліотечних книгах і нетрадиційних книжкових 
магазинах. Читайте й приглядайтеся до того, чого ви до 
сьогодні не помічали. А відтак спокійно розмірковуйте про 
почуте й побачене, увімкнувши даний вам Богом супер-
комп’ютер — розум. Найважливіше, те, що є правильним, 
ви відчуєте серцем, душею, всім своїм єством. 

І пам’ятайте, що нерозгаданою залишається одна 
остання велика таємниця — нас значно більше, ніж їх. І ми 
щоденно здобуваємо нові знання. Завдяки нашій ініціативі, 
а не від урядових комісій чи так званих експертів, полі-
тологів тощо. Якщо ви бажаєте бути справді вільними, шу-
кайте правду без допомоги платних експертів, учених офі-
ційних академій, корифеїв мас-медіа, навчених на Заході 
політологів, релігійних діячів, урядових чи політичних 
лідерів, кожен з яких має власну мету. 

Ми повинні визнати факт, що зазнали нападу гено-
цидної структури тотальної ідеології, якою є фарисейська 
(демонічна) цивілізація, що здійснила геноцид римського 
народу, інків і ацтеків у Південній Америці, індіанців у 
Північній Америці, народів Росії, України та інших країн 
колишнього СРСР. 

Нині демонічна цивілізація створює нову правову 
систему — "томагавк-право" — за допомогою крилатих ра-
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кет, що дають їй перевагу у воєнних діях у повітрі й ство-
рюють ілюзію про світову монополію фізичного примусу. 

Коли агресори США і НАТО порушують статут Орга-
нізації Об’єднаних Націй та міжнародні конвенції, вони 
нехтують системою континентального права як однією з 
основ цивілізації. Чи можемо ми сподіватися на застосу-
вання хоча б прецедентного права в ситуації, коли НАТО 
ультимативно вимагає введення військового контингенту 
на територію суверенної держави?  

Сьогодні ні! Чому? 
Виникнення широкого руху з переоцінки світу, в яко-

му беруть участь більшість країн, — невідворотна. Як тіль-
ки цивілізація починає в’язнути в ідеях матеріалізму, не-
минуча реакція у зворотному напрямі. Немає сумнівів, що 
фарисейській (демонічній) цивілізації настає кінець. Рене 
Геном зазначав, що вона "...з’являється в історії як справж-
ня аномалія: з усіх тих, що нам відомі, вона єдина розвива-
лася чітко в матеріальному напрямі і залишається єдиною 
тільки тому, що не спирається на жоден із принципів ви-
щого порядку". 

Ця аномалія породила сучасні держави, якими управ-
ляє каста магнатів, що розглядають неолібералізм як панів-
ну ідеологію. В теорії неолібералізму людина — не що 
інше, як знеособлене коліщатко, яке легко можна замінити 
в механізмі комерційного суспільства. Дедалі ширші маси 
людей відкидають таку дегуманізацію і відмовляються 
визнавати подібну модель суспільства. Вони хочуть надати 
своєму життю певного сенсу, який забезпечить розвиток 
особистості та розквіт її духовності. Ми повинні вести бо-
ротьбу проти поневолення країни фарисейською цивіліза-
цією, щоб на практиці досягти високих цінностей, які ста-
нуть невід’ємною складовою нашого майбутнього, основи 
якого закладаються сьогодні у світоглядних системах, в 
яких триває пошук шляху до кращого життя й вищої ду-
ховності. Сучасний світ наприкінці свого існування робить 
безуспішні спроби відняти у світу, який народжується, ще 
декілька ковтків вічного життя. Та відчайдушні спроби 
перешкодити розкриттю духовних сил марні. Соціальна 
еволюція відбувається на новій основі, сутність якої вияв-
ляється у процесі діяльності нових слов’янських держав. 
Саме ці основи й нові духовні нації передусім зазнають 
атак і переслідувань ще до того, як твердо стануть на ноги 
й будуть визнані суспільствами на тлі зміни поколінь й 
еволюції відчуттів. 

Справжні новатори не пристосовують свої роздуми 
до традиційних уявлень. Кожна людина творить власну 
долю. Ми — творчі істоти, і всі прагнемо створити якнай-
кращий світ. Але це неможливо зробити, коли творчий 
процес ґрунтується на неповній чи помилковій інформації, 
спеціально згенерованій, щоб посіяти страх і суперечності. 

Сучасне суспільство вступило в грандіозну перелом-
ну епоху. Ми — в рамках існуючої моделі мислення — не 
можемо знайти розв’язання проблеми збереження природи, 
наростаючого соціального поділу світового співтовариства 
на багату Північ і бідний Південь, протистояння матеріа-
лістичної демонічної і духовної індоєвропейської цивіліза-
цій. Час вимагає нового мислення. І воно вже формується. 
Йдеться про світоглядну революцію, яка змінить світ, 
творцем якого є людина, оскільки змінить наше уявлення 
про нього і про нас самих. 

Наше православне світовідчуття стало знаходити со-
борність — ту істинну сутність національної свідомості, в 
основі якої — єдність православних людей в їхній любові 
до єдиних духовно-моральних цінностей. В основі нашого 
світогляду — розуміння того, що розвиток цивілізації 
ґрунтується на релігійній вірі, а першоосновою нашої 
Батьківщини — України — є православна віра в єднанні з 
традиційними релігіями, які тут існують. 

Організація психіки людини зумовлена необхідністю 
збереження і розвитку індивідуального і соціального жит-
тя. Тому людське мислення водночас індивідуальне і со-
ціальне. А соціальне мислення визначається мораллю. 
Звідси висновок: мислення людини індивідуальне і мо-
ральне. Людяність є результатом боротьби інстинкту і мо-
ралі, емоцій і розуму, егоїзму й альтруїзму, добра і зла, грі-
ха і доброчинності. У цій боротьбі формується духовність 
людини, вище відображення людяності. Мораль у поєднан-
ні з релігією починає розвиватися в двох напрямах: світсь-
ка мораль і мораль віри, кожна з яких розвиває свою час-
тину єдиної моралі. Відповідно до цих двох напрямів фор-
мується світська духовність і духовність віри. Посилення 
індивідуалізації, деідеологізація суспільства призводять до 
ерозії моралі суспільства, зниження рівня його духовності. 
Саме це ми спостерігаємо в нашому повсякденному житті. 

Проте дедалі більше людей щиро прагнуть мирної 
братерської любові, справедливості, знань. І таких людей 
значно більше тепер, ніж будь-коли. На жаль, ті, хто бо-
реться за владу і контроль, здобувають їх. І вони хочуть, 
щоб так було завжди. Але час грубої сили минув. Сьогодні 
їм таланить управляти семимільярдним людським суспільст-
вом лише за допомогою грошей, шляхом дезінформації та 
втаємничення. 

Тому як тільки Ви знаходите власну правду, яка йде 
від серця, нею треба ділитися, щоб зірвати завісу таєм-
ничості, за якою невігластво, страх і хаос, щоб творити 
новий дух патріотизму й солідаризму.  

Як написано в Біблії, у Посланні Іоанна 8:32: "І піз-
наєте істину, і істина зробить вас вільними". 

Розглянемо тепер, яка комбінація ознак характерна 
для духовної та фарисейської цивілізацій. 

У країнах Заходу і США, в яких домінує демонічна 
цивілізація, комбінація цих ознак така: 

1. Індивід вищий за колектив. 
2. Права людини вищі за інтереси держави. 
3. Закон вищий за справедливість. 
4. Гроші вищі за духовні цінності. 
5. Кожен працює якнайбільше для накопичення гро-

шей. 
Такій комбінації відповідає неоліберальна ідеологія. 
Духовна цивілізація характеризується такою комбіна-

цією ознак: 
1. Колектив вищий за індивіда. 
2. Інтереси держави вищі за інтереси окремої люди-

ни. 
3. Справедливість вища за закон. 
4. Духовні цінності вищі за матеріальні цінності. 
5. Праця — в міру необхідності, залишається час для 

духовного вдосконалення та спілкування. 
Такій комбінації ознак відповідає православна релі-

гія, яка завжди переважала в Україні. Традиційні релігії — 
православ’я, католицизм і мусульманство — існували в 
умовах віротерпимості. Після Жовтневого перевороту пра-
вославна ідеологія поступилася місцем комуністичній, що 
намагалася витіснити традиційні релігії, але не змогла зро-
бити цього. Після Великої Вітчизняної війни комуністична 
ідеологія набула форм, адекватних духовній цивілізації. 
Гоніння на релігії припинилися, не саджали до тюрем і 
віротерпимість знову стала нормою. В 1991 році комуніс-
тична ідеологія була дискредитована, а православна ре-
лігія, адекватна комбінації ознак духовної цивілізації, не 
змогла зайняти місце комуністичної ідеології. 

Сьогодні в Україні немає єдиної ідеології, як це й за-
писано у ст. 15 Конституції України. Немає символу віри у 
свою мету. У суспільства зникла впевненість у правиль-
ності зробленого вибору, а отже, й мета.  

 2 



Після "перебудови", особливо після 1991 року, в Україні 
зникла єдина ідеологія й почався ідеологічний розлад. Бу-
ло проголошено, що у нашої країни ворога немає. А в за-
хідному світі образ ворога не зник, оскільки східнослов’ян-
ські країни для демонічної цивілізації і для США, як і 
раніше, залишились ворогом. І якщо раніше СРСР для 
США був ворогом, достойним поваги, то тепер цей ворог 
повалений, і до країн колишнього Радянського Союзу 
ставляться з презирством. Економічні й соціальні наслідки 
такого процесу загальновідомі. Згідно з моделлю, така си-
туація загрожує існуванню Росії та України як носіїв ду-
ховної цивілізації. 

Цьому можна запобігти, якщо покласти край ідеоло-
гічному розладу між патріотичними силами. Треба усвідо-
мити, хто ми, громадяни України, що нам дороге і що ми 
будемо боронити. Наша мета — захист свого способу жит-
тя, обраного і вистражданого в історичному процесі. По-
рівняно з цією метою, розлад між різними групами і пар-
тіями є дріб’язковим, але стає перешкодою для досягнення 
мети. Сьогодні життєво необхідна ідеологічна єдність. 

Нам потрібно чітко усвідомити, що в України є полі-
тичний, економічний та ідеологічний ворог — західна 
фарисейська (демонічна) цивілізація з її неоліберальною 
ідеологією, уособленням якої є, передусім, США. Варто 
зрозуміти, що образ ворога — не порожній звук, а нагальна 
потреба сучасної України. Ще зовсім недавно ворога вва-
жали іншим, і ця помилка дорого коштувала Україні.  

Неоліберальна ідеологія з усіма її цінностями, в тому 
числі з ринковою економікою, ворожа Україні, її глибин-
ній суті, її культурі та духовній цивілізації. Якщо нашою 
метою є збереження і захист України, то з цією ідеологією 
необхідно вести непримиренну боротьбу. Країну спіткало 
лихо, вона має потребу в захисті та єдності. У нас є спіль-
ний ворог. Він досить сильний і підступний, і саме з ним 
варто боротися всій слов’янській громаді. 

Демократи, для яких західні цінності й ліберальні 
догми дорожчі за Україну, повинні зрозуміти, що саме 
вони свідомо чи несвідомо сприяли розладу в країні, її по-
грабуванню. Сповідуючи неоліберальну ідеологію, демо-
крати поставили державу в залежність від Заходу, поро-
дили олігархів, які грабують країну. Сьогодні всі, хто може 
логічно мислити, усвідомлюють, що демократичні цінності 
не є загальнолюдськими. В Україні вищими є інші цін-
ності, і серед них — Незалежна Самостійна Україна. Про-
повідування демократичних цінностей обертається лице-
мірством, брехнею і знищенням людей. Авторитети між-
народної політики виявилися людьми безпринципними, які 
зрадили демократичну ідею й використовують її у своїх 
корисливих інтересах. 

Щоб зрозуміти процеси, що відбуваються в державі, 
треба вийти за межі структур управління нею і подивитися 
на ситуацію ширше, глибше розглянувши проблему над-
державного управління. 

Класична теорія державного управління, за Арісто-
телем і Платоном, передбачає п’ять складових державної 
влади і, відповідно, стільки ж складових державного управ-
ління: 

1. Концептуальна влада. 
2. Ідеологічна (політична) влада. 
3. Законодавча влада. 
4. Виконавча влада. 
5. Судова влада. 
Концептуальна влада забезпечує: розпізнавання чин-

ників, що впливають на суспільство; формування векторів 
мети щодо кожного такого чинника; формування концепції 
управління для досягнення цілей суспільства. Важливо 
зрозуміти, що власне світогляд є продуктом праці кожної 
конкретної людини. Його неможливо відокремити від лю-

дини ні з її власної волі, ні всупереч їй. Звідси дуже важ-
ливий висновок: концептуальна влада автократична (са-
мовладна) за своєю природою й ігнорує демократичні про-
цедури суспільства, що суперечать її автократії. Головною 
проблемою справді демократичного суспільства є не спо-
соби й терміни голосування, а побудова такої соціальної 
організації, за якої автократія концептуальної влади до-
ступна для всіх, а тому не може стати антинародною.  
У цьому — коріння демократії. 

Ідеологічна влада — "одягає" концепцію в привабли-
ві для широких мас форми. У натовпо-елітарному су- 
спільстві зміст концепції може бути далеким від привабли-
вості форм, у яких вона постає перед суспільством. 

Виконавча влада — втілює концепцію в життя струк-
турно і безструктурно, спираючись на суспільні традиції й 
законодавство. 

Законодавча влада — підводить під концепцію чітко 
окреслені юридичні форми, розбудовуючи матрицю про-
цедур. 

Судова влада — стежить за дотриманням "законнос-
ті" в житті суспільства. 

Загальна теорія управління стверджує, що для нор-
мального функціонування держави необхідно мати повний 
набір функцій управління. Якщо в його реальному процесі 
якась із них відсутня, це означає, що управління здійс-
нюється не за повним набором функцій. Коли сьогодні в 
Україні ніхто не може нічого сказати про концептуальну 
владу — відсутня її концепція і в Конституції країни, то це 
означає, що здійснюється наддержавне концептуальне 
управління, або, іншими словами, "ми живемо чужим ро-
зумом". Тобто ми втратили концептуальну владу, а оскіль-
ки без неї управління неможливе, ми можемо заявити, що 
концептуальна влада змінила форму свого існування в 
сучасному світі, вона є латентною. 

В Україні існують три останні гілки влади — законо-
давча, виконавча і судова. 

Але ми нічого не чуємо про дві перші — концеп-
туальну й ідеологічну. Однак саме вони визначають три 
останні. Якщо владна еліта держави не розуміє чи не хоче 
розуміти й знати про концептуальну та ідеологічну владу, 
то така еліта є або "п’ятою колоною", або "колоніальною 
адміністрацією", а держава розвивається в напрямі до нео-
колоніалізму. Не може бути незалежною держава, в якій 
відбувається наддержавне управління ідеологією. 

Нині знання про найбільш фундаментальні елементи 
побудови суспільства, держави і всієї людської спільноти 
акумульовані в ідеології. Ці знання видатні мислителі вва-
жали найважливішими для людей, проте через зацікавле-
ність влади вони зазнають максимального викривлення. 
Так, у ст. 15 Конституції України зазначено: "Суспільне 
життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, еконо-
мічної та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія 
не може визнаватися державою як обов’язкова". У цій 
статті закладено дезінформацію українського суспільства, 
оскільки без ідеології держава не може існувати. 

Неоліберальні засоби масової інформації також за-
певняють нас, що в Україні немає більше державної, офі-
ційної ідеології. Але факти свідчать про інше. Послухайте 
уважно, що говорять представники політичної еліти — від 
Президента до лідерів демократичних партій. Всі вони 
твердять, що настав час прагматизму, що головними для 
кожної людини і держави є матеріальні цінності, що 
справжній, відповідальний громадянин — той, хто зароб-
ляє гроші, оскільки зі своїх доходів сплачує податки, його 
активність забезпечує нові робочі місця. Подивіться, які 
передачі йдуть на екранах телевізорів, у тому числі й на 
державному телеканалі: виграти мільйон, зрадити за 
мільйон, купити ширвжиток, отримати приз. Скрізь гроші, 
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гроші, гроші... Краще в доларах. Подивіться, які фільми 
нам пропонують, — їхні сюжети зводяться до одного: 
справжня людина та, що вміє дістати гроші яким завгодно 
способом, а той, хто працює не лише заради грошей, — 
дурний, лох тощо. Я вже не кажу про рекламу, яка відверто 
насаджує погляд на світ гедоніста, егоцентриста, спожи-
вача, якому нема діла ні до кого й ні до чого, окрім своїх 
інтересів. 
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Руйнується державність як основа життєдіяльності суспільства. Вщент зруй-
новані економіка, наука, освіта, охорона здоров’я. Триває розпродаж військової 
техніки, розвалюється армія. Порушені всі норми честі, совісті, моралі. Народу сти-
рають історичну пам’ять, народ вимирає, злидарюють вчені, вчителі та лікарі, зане-
падає мова та література. Все стає товаром. Культурна інверсія під керівництвом 
ідеологів неолібералізму веде український нород до деградації. 

Автор анлізує нинішню політичну ситуацію в Україні і пропонує шляхи виходу 
з кризи, вважаючи, що тільки диктатура зможе змінити ситуацію і врятує країну від 
хаосу і розпаду. 

Такий невтішний висновок після прочитання книги Миколи Сенченка "Україна 
потребує диктатури", що нещодавно вийшла у київському видавництві "Кит". 

Найважливішим завданням української еліти є деток-
сикація української культури. Це завдання дуже своєчасне 
з огляду на те, що підсовують українцям неоліберали під 
виглядом "сучасного мистецтва". Чи повинні ми й далі тер-
піти цю мерзоту, що вихлюпується з екранів телевізорів, з 
гучномовців і так званої вільної преси. Оскільки цензура 
заборонена Конституцією України, має бути цензура 
суспільства. Державі й нації необхідно, щоб судова влада 
це розуміла і дала змогу українській спільноті встановлю-
вати свої стандарти пристойності. Абсурдно, коли високі 
посадові особи і депутати бідкаються щодо розповсюджен-
ня насильства й сексуальної розпусти серед молоді, але не 
вживають жодних заходів проти насильства і порнографії у 
кінофільмах, газетах і книгах, у магазинах і клубах, на 
телебаченні та в Інтернеті тощо. Вважається, що втручання 
влади призведе до порушення свободи слова. Коли люди 
приймають абсурд за норму життя, це свідчить про занепад 
культури. 

Канали телебачення, захоплені неолібералами, дик-
тують й аспекти "культурної революції". Тих представни-
ків української еліти, які критикують адептів культурної 
інверсії, намагаються дискредитувати, навішуючи ярлики 
антисемітів, фашистів, екстремістів тощо. Єдино правиль-
на реакція на всі дії нової ортодоксії — непокора, ви- 
сміювання й контратаки.  

Ставлення більшості українців до телебачення нега-
тивне. Людям набридло його дивитися. Проте Україна не 
унікальна щодо цього. Я згадую, як, працюючи в Німеч-
чині і проживаючи в одній німецькій родині, був здивова-
ний, що батьки забороняли дітям дивитися телевізор. Це 
було в 1992 році. А нині багато свідомих людей в Україні 
забороняють дивитися телевізор своїм дітям.  

Відкрито виступають проти телебачення й у США.  
В одному з інтерв’ю лідер антиглобалістського руху, аме-
риканський громадянин російського походження Валерій 
Герасимов сказав: "...У нас навіть виникло товариство во-
рогів телебачення з штаб-квартирою в Чикаго. Один міль-
йон сімей. Вони влаштували показові акції: викинули й 
розбили телевізори, тому що ТБ не дає людині змоги ду-
мати самостійно. Те, що показують на 200 каналах амери-
канського телебачення, — така ж домовина з музикою, як і 
російські канали (українські також. — М. Сенченко). Та ж 
вульгарність, низькопробність, відсутність смаку, вбогість. 

Люди почуваються рабами. І вони стали думати: "Якщо ми 
дивимося це, то що буде з нашими дітьми?". І вони при-
ходять до боротьби". Так поводяться антиглобалісти в США. 
А як поводимося ми? Давайте замислимося, чому 0,2% на-
селення диктує нам своє бачення світу, облудно захопивши 
канали нашого телебачення? 

"Чия відвага, того й перемога", — каже прислів’я. Сміли-
вість заразлива, а організований опір веде до здобуття волі. 
Ми корінна нація, а неоліберали тут тимчасові. Тим біль-
ше, що багато з них мають подвійне громадянство. Досить 
жити паразитами й сидіти на нашій шиї. Гуртуймося й 
скажімо своє вагоме слово.  

Український народ пам’ятає криваві плоди боротьби 
за світове панування, він заплатив життям десятків мільйо-
нів людей. У колишніх радянських громадян за більше як 
70 років панування більшовиків успішно прижилися транс-
плантовані їм гени рабської покірності, безвиході й байду-
жості до своєї долі, повністю атрофовані функції націо-
нального самозбереження. Особливо яскраво генетична не-
повноцінність виявляється у так званої еліти і політичних 
перевертнів, які готові за "зелені" накинути доларовий за-
шморг не лише на народ України, а й на своїх батьків і дітей.  

Сьогодні Захід консолідується, а слов’янський світ 
розпадається. Захід нарощує могутність, Україна роз-
зброюється і скорочує армію. Держава Ізраїль, яка не має 
права володіти ядерною зброєю, стає третьою у світі ядер-
ною державою, а Україна — третя за ядерним потенціалом 
держава — завдяки "старанням" президента Л. Кравчука 
позбулася ядерної зброї і може бути будь-коли окупована 
військами НАТО.  

Ми самі винні в тому, що відбувається на нашій 
святій землі. І наше першочергове завдання — виправити 
ситуацію: громадянські бойкоти, ініціативи і референдуми, 
протести проти міністрів, що виконують волю неолібера-
лів, конференції з питань історії України, про які має йти 
мова у шкільних підручниках. Треба змінювати програму 
навчання й виховання у школах.  

Є чимало свідчень того, що українці вже давно зро-
зуміли геополітичну ситуацію у світі. Побачили агресивність 
західної фарисейської цивілізації та її адептів і почали діяти.  

Сила традиції переможе силу грошей. Вирішення пи-
тань культури й моралі уряд повинен передати народу. Це 
остання надія на збереження і відродження індоєвропейсь-
кої, арійської культури. Україні потрібні нові воїни, 
патріоти України, чоловіки й жінки, які готові боротися за 
детоксикацію української культури, за свою незалежність. 
Головне завдання — скинути з тіла народів і біосфери пла-
нети залишки грабіжницької паразитичної купки недолюд-
ків, які насаджують світу культурну інверсію.  

 
(Далі буде) 

 
 
 
 

 
 


