
Московитська навала: скажемо “ні!” страху і паніці 

 

Україна розвалила СРСР, «відспіває» й ординську Росію. 

Не плач, не бійся, не жалійся, не проси.  

Живи, борись, перемагай!» 

(одна із заповідей оріїв-русів, залишених нащадкам) 

  

Історія людської цивілізації —  це історія воєн і подолання страху. 

9 лютого «Український репортер» опублікував мій аналітичний матеріал під заголовком 
«Світова психологічна війна, як передвісник розпаду РФ — останньої «Імперії зла». 

Публікацію зробив з метою, щоб не допустити поширення страху і паніки в суспільстві. 
Четвертий місяць поспіль загроза широкомасштабного вторгнення російських військ в 
Україну не зникає з перших шпальт світових видань та з порядку денного політиків 
Європи, США, Канади. 

Останні соціологічні дослідження показали, що у випадку гарячої фази війни (вторгнення 
Росії), 15% жителів України виїдуть у безпечні регіони, а понад 9% - за кордон, тобто 
майже чверть населення. 

Після обнародування статті через декілька годин на сайт видання вкотре була вчинена 
потужна хакерська атака з ворожої сторони (і знову після моєї публікації). Друзям і 
знайомим я відправив посилання на статтю, щоб вони могли її прочитати і поширити. 
Через деякий час почав отримувати телефонні дзвінки і повідомлення, що сторінка з моєю 
статтею на «Українському репортері» не знаходиться, а сайт видання взагалі не працює. 
Перевірив – дійсно сайт був недоступний. 

Як повідомив головний редактор Леонід Фросевич: «Дякуючи Богові, наші специ зуміли 
відновити роботу і моя стаття появилася на сайті через три дні, 12 лютого». 

Фахівці нашої групи встановили, що хакерська атака була здійснена з території Росії за 
часовим поясом Санкт-Петербургу та Москви, де знаходяться в/ч 26165 і в/ч 74455, у яких 
розташовані центри спеціальних інформаційних операцій ГРУ ГШ МО Росії.      

https://ukrreporter.com.ua/golovne/svitova-psyhologichna-vijna-yak-peredvisnyk-rozpadu-rosiyi-ostannoyi-imperiyi-zla.html


Дякую головному редактору видання «Цензор.НЕТ» Юрію Бутусову, який підстрахував 
і опублікував мою статтю 10 лютого. 

Військові, дипломатичні, політичні та інформаційні події, які почали швидкими темпами 
розвиватися з листопада минулого року навколо України і масово поширюватися 
закордонними і вітчизняними ЗМІ, з посиланням на розвіддані США, Великої Британії та 
інших країн про реальну загрозу вторгнення Росії в Україну я визначив терміном як 
«Світова психологічна війна» або «Карибська криза – 2» в сучасних умовах.  

Цю психологічну війну спровокував "божевільний з ядерною кнопкою" Путін, розмістивши 
на кордоні з Україною понад сто тисяч військових, бронетехніку, артилерію, боєприпаси, 
польові шпиталі, який з лютого 2014 року веде агресивну війну на знищення Української 
державності. Путін — це Сталін-Гітлер 21-го століття. 

 

Гітлер, Сталін і Путін на фоні державного прапору Росії або Путін — це Сталін-Гітлер 21-
го століття. 

У світове протистояння втягнуті Росія, США, Канада, Велика Британія, Польща, 
Туреччина, Німеччина, Франція, країни Балтії, НАТО, ЄС, в певній мірі Китай та Ізраїль і 
ведучі світові ЗМІ. З часів закінчення холодної війни не було такої напруженої міжнародної 
ескалації і дипломатичної активності провідних країн Великої двадцятки (G-20). 

Як все це нагадує «Карибську кризу» жовтня 1962 року (протистояння між США і СРСР) та 
історію конфронтації між психопатом Гітлером і Європою. Політика умиротворення Гітлера 
(Мюнхенська зрада Чехословацької республіки 1938 року) не принесла Європі миру: через 
рік почалася Друга світова війна, яка забрала майже 72 мільйона людських життів. 

Офіційні візити політичних лідерів цих країн, міністрів закордонних справ, послів, 
керівників розвідувальних служб, постійні телефонні розмови і відео-конференції між 
ними, висунення ультиматумів і погрози застосування "пекельних" санкцій, небачене 
постачання оборонної зброї, воєнної техніки, боєприпасів Україні – все направлено, щоб 
зупинити «кривавого кремлівського карлика». 

До чого призведуть чергові погрози застосування санкцій проти Росії, умовляння та 
заглядання у вічі сучасному кремлівському Гітлеру-Сталіну? 

Україна – епіцентр глобальної політики 

Сьогодні Україна стала епіцентром глобальної геополітики, де буде вирішуватися не лише 
її доля, а й майбутнє всієї цивілізації, перерозподіл сфер політичного і економічного 
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впливу для встановлення нового світового порядку за контролем розподілу природних 
ресурсів життєзабезпечення (в першу чергу хлібом і питною водою). Про це я попереджав 
ще 2017 році у статті «Ми не брати: як учені довели відсутність «рідства» між українцями і 
росіянами» («Україна Молода»). 
У публікації я, зокрема, зазначив: «Нині Україна — найцінніший приз геополітичного 
«шахового» турніру, який сьогодні розігрують між собою Росія і Захід (ЄС і США). 
Подібний турнір, призом якого була Югославія, виграли США. На турнірі за Грузію 
перемогла Росія. Окрім того, Україна є жертвою і знаряддям у руках в обох сторін для 
досягнення їх геополітичних цілей: США і Захід добиваються розвалу Російської імперії, 
щоб заволодіти її природними ресурсами, а Росія — розвалу Європейського Союзу, щоб 
стати світовим лідером на рівні зі США. 

Україна як незалежна держава перебуває на історичному зламі. Найближчі роки для 
України будуть визначальними — або вона, зламавши нав’язані їй міфи і стереотипи, 
відродить свою справжню історію і минулу велич і стане рівноправною державою серед 
сильних країн сучасного світу; або зійде з історичної арени як самостійна держава і буде 
розшматована. 

Третього шляху українцям не дано. Щоб цього не сталося, українці повинні неухильно 
триматися свого етнічного Коріння і Роду та жити за заповідями своїх пращурів оріїв-русів. 
У цьому запорука наших майбутніх перемог. Знаю, що Українська нація — нездоланна!» 
(про Заповіді – далі). 

Міжнародний психоз наростає як сніжний ком 

25 січня 2022 року президент Зеленський записав відео, в якому заспокоїв українців і 
попросив не панікувати на тлі новин про можливе російське вторгнення. Він запевнив, що 
українське військо буде боронити державу від загарбників, а залякування населення та 
паніка є елементом гібридної інформаційної війни. 
Згодом на пресконференції з іноземними журналістами Зеленський попросив не 
нагнітати паніку й не докладатися до російської компанії з дезінформації, бо це шкодить 
економіці України. 
26 січня посольство США в Україні офіційно звернулось до громадян США, аби вони 
розглянули можливість негайно виїхати з України. Зокрема, дипломати пропонували 
позички на придбання авіаквитків. Перед цим, 24 січня Держдеп зобов’язав членів сімей 
американських дипломатів повернутися додому з України, а також дозволив повернення 
до Штатів додаткового персоналу в посольстві в Києві. 
За даними західних журналістів, американський військовий контингент, який надіслали до 
Польщі, будуть готувати заходи з можливої евакуації американців з України. 
2 лютого речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що американська влада не готова 
називати російське вторгнення "неминучим". 
10 лютого прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон після офіційних перемовин з 
генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом повідомив, що дані британської 
розвідки довкола російських військ досить "похмурі". Велика Британія наприкінці 
січня вивезла, як і США, частину персоналу свого посольства з України. 
Ввечері 10 лютого президент США Джо Байден в інтерв’ю американському телеканалу 
NBC заявив, що він радить американцям в Україні негайно виїхати за її межі. Він додав, 
що американська армія не зможе нічим допомогти на території України, адже він не 
планує її надсилати через ризик прямого конфлікту між арміями ядерних держав світу – 
США й Росії. 
11 лютого інформаційне агенство CNN з посиланням на кілька неназваних джерел у 
розвідувальних агенціях, Державному департаменті та Білому домі заявило, що влада 
США навмисно створює  гнітючий й «апокаліптичний» образ у медіа та офіційних заявах 
довкола російського вторгнення та оприлюднює дані розвідки щодо ситуації навколо 
України. 
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Американські журналісти повідомили, що адміністрація президента США вирішила ще 
наприкінці 2021 року навмисно вдаватися до тривожної риторики довкола можливого 
вторгнення російських військ до України, аби віднадити Кремль від його намірів.  

Як пояснюють джерела, американські посадовці сподіваються показати росіянам, що про 
їхні плани відомо всім, а також посіяти сумнів у них, буцімто в політичному та військовому 
керівництві РФ є шпигуни, котрі працюють на розвідку західних країн. 

Журналісти зазначають, що більша частина високопосадовців у нинішній адміністрації в 
2014 році обіймали посади на нижчих щаблях в адміністрації президента США Барака 
Обами. Вони нібито бачили й усвідомили, як Росія вдавалася до гібридних тактик ведення 
війни, зокрема застосування військових підрозділів без розпізнавальних знаків та 
дезінформації через соцмережі, щоби анексувати Крим та розв'язати бойові дії на 
Донбасі. 

У CNN пишуть, що після анексії Криму та вторгнення на Донбасі, американські посадовці 
змінили свою стратегію протидії російським тактикам гібридної війни. Тепер, нібито, США 
розсекречують заздалегідь частину своїх розвідувальних даних про наміри Росії, щоби 
спантеличити російських військових та Кремль. 

Як стверджують джерела CNN в адміністрації Байдена, російський президент Володимир 
Путін був здивований деякими звітами, які "зливали" журналістам західних медіа. Крім 
того, як стало відомо американській розвідці, російське військове керівництво також 
спантеличене і намагається з’ясувати, чи є шпигуни на вищих шаблях командування. 

Всі офіційні заяви посадовців Білого дому й Державного департаменту узгоджували з 
керівниками Ради національної безпеки США, інших безпекових та розвідувальних органів 
влади США. Кожен факт та дані, які розсекречували, ретельно планували, аби ненароком 
не виказати свої джерела в російських структурах або шлях, у який ці дані дістали. 

Таким чином, у медіа навмисно поширювали доволі тривожні прогнози про російське 
вторгнення до України. 

Анонімне джерело CNN заявило: "Це правильно в тому, щоби примусити росіян 
сумніватися у своїх силах. Ми чинимо правильно в тому, що збиваємо їх з пантелику і 
примушуємо задуматися, чи вдасться їм втілити в життя всі свої плани вторгнення 
зненацька. 

Інколи, якщо посіяти сумнів у системі, вони можуть насправді усунути кількох 
компетентних людей у командуванні, яких підозрюють у шпигуванні на користь Заходу, а 
насправді вони не шпигуни". 

Через таку стратегію адміністрації США у журналістів західних видань стали траплятися 
конфлікти та суперечки зі своїми джерелами у владних кабінетах та навіть із офіційними 
речниками, як-от суперечка одного з кореспондентів із речником Державного 
департаменту Недом Прайсом. Коли кореспондент попросив навести якісь конкретні 
докази розвідки зі світлинами чи розвідданими, Прайс відповів, що "ви можете вірити 
заявам росіян, якщо ви не довіряєте розвідці США, Великої Британії та інших наших 
союзників". 

Журналісти занепокоєні, що їх використали як інструмент для досягнення цілі в 
геополітичному протистоянні з Росією. Проте, одне із джерел заперечило цю тезу (цитую): 
"Ми не використовуємо пресу в наших цілях. Ми проводимо кампанію зі стратегічних 
комунікацій. Зважайте, що ці розсекречування, бодай їх озвучують офіційно з трибун або 
"не під запис" у кулуарах, призначені не лише для журналістів, але й для інших груп. Я 
гадаю, що Держдеп також намагався повідомити громадянам США, що природа цієї кризи 
саме така, і не менша". 



Однак, як зазначають у матеріалі CNN, більшій частині розвідувальної спільноти та 
безпекового сектору подобається така стратегія протидії Росії. Росіяни дедалі більше 
сумніваються в надійності свого командування, а також втратили момент для того, щоби 
провести операцію зненацька. 

Сенсаційна новина CNN була підхоплена світовими і вітчизняними ЗМІ і впродовж 
декількох годин розлетілася по всьому світу.  

11 лютого видання The Guardian повідомило, що президент США Джо Байден 
нібито повідомив лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Путін 
прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Атака 
може початися з повітряних ударів. Градус напруги піднявся майже до максимуму.  
Днем раніше (10 лютого) Білий дім заявляв, що не планує масову евакуацію 
американських громадян з України на випадок російського вторгнення. Однак того ж дня 
президент США Джо Байден в інтерв’ю NBC заявив, що він радить американцям в Україні 
негайно виїхати за її межі.  

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад 
Росії на Україну, який імовірно, може статися у найближчу середу – 16 лютого. 

Посольства Великої Британії, Латвії, Данії, Ізраїлю, Естонії, Норвегії, Японії та Південної 
Кореї офіційно оприлюднили інструкції для своїх громадян "чим скоріше" виїхати за межі 
України. 

11 лютого речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала "неповагою" те, що країни ЄС 
надіслали спільну відповідь на лист глави МЗС РФ Лаврова щодо безпекових питань, та 
заявила, що Росія чекає відповідь від кожної окремої країни. 

Як повідомляє "Європейська правда", коментар опублікувала пресслужба МЗС РФ. 

«10 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель 
надіслали те, що вони називають відповіддю на звернення… від 28 січня щодо питання 
практичної реалізації західними країнами принципу рівної та неподільної безпеки. 
Предметної реакції на прямо поставлене запитання у цих "документах" немає, замість 
того нам пропонують діалог щодо зміцнення безпеки», - заявила Захарова. 

Вона зауважила, що лист Лаврова був окремо надісланий міністрам закордонних справ 37 
окремих країн Європи і Північної Америки, і що Росія дала зрозуміти, що очікує відповідь 
від кожної країни.   

«Замість того нам пишуть Столтенберг і Боррель, до яких ми не зверталися. Такий крок 
неможливо назвати інакше ніж прояв дипломатичної нечемності і неповаги. Під 
документами ОБСЄ і Росія-НАТО, де зафіксований принцип неподільності безпеки, стоять 
підписи лідерів держав і урядів відповідних країн. В ОБСЄ країни беруть участь у 
національній якості, і саме так вони зобов’язались не зміцнювати свою безпеку за рахунок 
безпеки інших. Тому ми не можемо прийняти колективну відповідь, що нагадує кругову 
поруку", - заявила речниця МЗС РФ.  

Вона додала, що Росія хоче отримати розгорнуту відповідь кожної окремої країни, а 
ухилення від відповіді буде означати, що на Заході «не хочуть визнавати взяті по лінії 
ОБСЄ і Росія-НАТО зобов’язання і намагаються подбати про свою безпеку за наш 
рахунок».  

В цей же день високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосив на важливості 
спільної відповіді Євросоюзу на лист глави МЗС РФ Лаврова, заявивши, що тільки ті, 
хто хоче розділити блок, вимагатимуть окремих відповідей від кожної держави. 
Деескалація напруженості між Україною та Росією можлива лише в тому випадку, якщо 
українська влада погодиться на відкликання західних військових інструкторів, забезпечить 
вивезення іноземних озброєнь та відмовиться від спільних навчань українських 
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військовослужбовців з НАТО. Про це 9 лютого повідомила офіційна представниця МЗС 
РФ Марія Захарова на брифінгу, інформує ZN.UA. 

На думку Кремля (черговий ультиматум), від Росії можна домогтися деескалації, 
погодившись «лише» з кількома пунктами. 

«Ми переконані, що добитися деескалації ситуації навколо України можна дуже швидко: 
для цього треба припинити постачання Україні озброєнь, відкликати з її території західних 
військових радників, інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також 
вивезти всі раніше надані Києву озброєння за межі української території», – заявила 
Захарова. 

Також представниця російського МЗС висловила вимогу про те, що НАТО повинно 
оголосити про свою відмову від політики «відчинених дверей». А Київ «має повернутися 
до нейтрального позаблокового статусу, який був проголошений декларацією про 
суверенітет України» від 16 липня1990 року». 

Також Захарова висловила незадоволення через початок масштабних командно-штабних 
навчань Збройних Сил України, оскільки під час цих навчань відпрацьовуватимуться 
бойові застосування протитанкових ракетних комплексів Next Generation Light Anti-tank 
Weapon та Javelin, які отримані з Британії та США, а також турецьких безпілотників 
Bayraktar. 

Як інформував ZAXID.NET, Захарова повідомила про те, що російська влада не 
планує цього року брати участь у Мюнхенській конференції з безпеки.  

31 грудня минулого року Захарова на брифінгу РІА Новості назвала президента 
Зеленського "загрозою для України" і заявила, що Київ «буде розстрілювати українців із 
поставленої НАТО зброї». 

«Мені здається, сам Зеленський став загрозою як Києву, так і іншим державам Європи, 
зокрема і в контексті збереження демократичних принципів і основ», – прокоментувала 
вона затверджену Зеленським стратегію інформбезпеки, де інформаційна політика 
Росії названа загрозою демократичним країнам.   

Речниця МЗС Росії також заявила, що треба спитати в країн НАТО, "чи розуміють вони, 
що з їхньої зброї і за їх допомоги київський режим буде розстрілювати мирне населення 
України". 

Захарова і раніше виступала з абсурдними заявами на адресу України та інших держав. 
Наприклад, у червні 2021 у відповідь на вимогу Чехії про компенсацію за вибухи у 
Врбетіце вона сказала, що чехи швидше "дочекаються вуха від оселедця".  

У квітні минулого року Захарова звинуватила Київ та західні країни у веденні агресивної 
інформаційної кампанії з метою покласти на РФ відповідальність за ескалацію 
напруженості на Донбасі. 

Зазначу, що на тлі загрози повномасштабного російського вторгнення західні партнери 
почали передавати Україні озброєння для захисту. В Україну вже прибуло вже більше 10 
партій зброї від США з понад 1000 тонами оборонного озброєння. США дозволили Литві, 
Латвії та Естонії відправляти ракети та іншу зброю американського виробництва в Україну 
на тлі загострення російської загрози. Озброєння Україні регулярно надає також Велика 
Британія. Питання щодо надання Україні озброєння на тлі можливого загострення 
російської агресії обіцяла розглянути й Канада. Водночас Німеччина продовжує політику 
блокування постачання зброї Україні. 

11 лютого МЗС України офіційно активувало механізм договору ОБСЄ, за яким Росія 
повинна впродовж 48 годин надати офіційне роз’яснення щодо кількості військового 
складу та техніки на території поблизу державних кордонів України. 
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Ввечері 11 лютого Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Росії, крім 
повномасштабного вторгнення до України, розглядають сценарії дестабілізації країни 
зсередини, повалення української влади та кібератак. 
(Джерело: сайт НАТО з посиланням на спільну пресконференцію Столтенберга з 
румунським президентом Йоганнісом Клаусом). 

Столтенберг наголосив: «Зберігається ризик повномасштабного вторгнення, але також є 
ризик інших агресивних дій будь-якого типу, включаючи спроби повалити владу в Києві, 
гібридні та кібернетичні атаки та багато інших видів агресії з боку Росії. У цьому немає 
визначеності, але відомо, що військове нарощування триває. Ми бачили загрозливу 
риторику з російської сторони, і ми знаємо, що багато офіцерів російської розвідки вже 
діють в Україні. Ми маємо приклади використання Росією сили проти України в 
минулому». 

Генсек НАТО додав, що Росія продовжує зосереджувати значну кількість військових 
підрозділів довкола українських кордонів. Останні маневри російської армії, за його 
словами, не свідчать на користь намірів щодо зниження рівня напруги в регіоні. 

На його думку, ризик повномасштабної війни в Європі зараз дуже великий. 

Проте, Столтенберг наголосив, що в Альянсу немає визначених і чітких даних стосовно 
можливої дати російського нападу. 

12 лютого Associated Press повідомило, що США збираються евакуювати своє посольство 
у Києві, залишивши невелику частину співробітників на заході України для збереження 
дипломатичної присутності. 

За даними анонімних американських офіційних осіб, Держдепартамент планує в суботу 
(12 лютого) оголосити про те, що практично всі співробітники посольства США в Києві 
мають залишити країну через небезпеку російського вторгнення. 

Невелика кількість співробітників посольства може залишитися в Києві, але переважна 
більшість із майже 200 американців із посольства буде евакуйована з країни або 
переміщена на крайній захід України, зазначає видання. 

Офіційні особи, які говорили на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені 
публічно обговорювати це питання, заявили, що невелика кількість американських 
дипломатів може бути переміщена на крайній захід України, неподалік кордону з 
Польщею, щоб США могли зберегти дипломатичну присутність у країні. 

Держдеп не став коментувати виданню цю інформацію. 

Британські інструктори, що перебувають в Україні з різними тренувальними місіями, цими 
вихідними залишать країну. 

Про це повідомляє The Guardian, цитуючи міністра Джеймса Хіппі,- пише "Європейська 
правда". 

За його словами, з України заберуть невелику кількість інструкторів, які навчали 
українських військових використовувати передану Британією протитанкову зброю, а також 
близько сотні інструкторів, залучених в рамках тренувальної місії Operation Orbital. 

"На випадок, якщо почнеться конфлікт, в Україні не буде британських військових. Вони 
залишать країну протягом вихідних", - повідомив Хіппі. Він зазначив, що напад Росії може 
початися зненацька. 

Як повідомило МЗС РФ, під час телефонної розмови між Блінкеном та Лавровим, яка 
відбулася 12 лютого з американської ініціативи, глава закордонного відомства Росії 
заявив, що розгорнута США пропаганда про російську агресію проти України заохочує 
Україну до силового вирішення ситуації на Донбасі. 
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«Міністр підкреслив, що розгорнута США та їхніми союзниками пропагандистська кампанія 
про "російську агресію" проти України має провокаційні цілі. Та заохочує владу в Києві до 
саботажу Мінських угод та згубних спроб силового вирішення «проблеми Донбасу»,- 
йдеться у повідомленні. 

За словами Лаврова, реакція Вашингтона та Брюсселя на передані проекти російсько-
американського договору та угоди з НАТО щодо гарантій безпеки ігнорує ключові 
положення. А саме насамперед про не розширення Альянсу та нерозміщення ударних 
систем озброєнь поблизу російських кордонів. НАТО розглядає можливість скликати 
термінову зустріч у неділю 13 лютого на тлі побоювань нової агресії РФ проти України. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" 
Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела у НАТО. 

За його словами, зустріч планується у понеділок 14 лютого, але посли готові за 
необхідності зібратися вже у неділю. 

Співрозмовник журналіста зазначив, що "ситуація справді серйозна, дуже тривожна, але 
ще не фатальна" і "наступний тиждень буде вирішальним".  

Інформаційні вкидання буде чи не буде повномасштабне (широкомасштабне) вторгнення 
російських військ в Україну, які підігріваються на телевізійних шоу за участі так званих 
«експертів» - багатоверстальників широкого профілю, які тонами вішають локшину на вуха 
людей, сіючи страх і паніку серед населення, та масові психологічно-інформаційні атаки і 
активні заходи спецслужб Росії, як складові психологічної війни, дали свої негативні 
результати. 

Чинити збройний опір агресору готові лише 33% громадян України, на акції протесту 
вийдуть 22% (тобто 55% українців готові в різний спосіб захищати Україну). У 
регіональному вимірі зброю взяти готові більше на Заході (40%) і найменше на Сході 
(26%). 

Майже кожен п’ятий з опитаних (19%) заявили, що ніякого супротиву взагалі чинити не 
будуть. Це так зване «насєлєніє» етнічних «рускіх» і «рускоговорящіх», які підтримують  
проросійську «п’яту колону» ОПЗЖ (Медведчук-Рабінович), партії Мураєва і Шарія. 

Четверть  жителів (24%) зазначили, що, у випадку широкомасштабного вторгнення Росії 
виїдуть у безпечні регіони або за кордон. 

Воля українців сильніша за страх і паніку 

Світову психологічну війну я визначив як планомірне використання державами-
противниками та їх установами засобів і заходів ідеологічної дезорієнтації (деморалізації) 
та розкладання свідомості людей і груп людей, зниження їхньої ідейної, політичної, 
духовної та морально-психічної стійкості, спонукання до негативних дій або бездіяльності 
населення та особового складу армій інших держав як у воєнний, так і в мирний час, з 
метою схилення населення і армії до припинення супротиву.   

Страх — стан хвилювання, тривоги, неспокою, викликаний чеканням чого-небудь 
неприємного, небажаного. 

З точки зору психології, страх є негативно забарвленим емоційним процесом. У теорії 
диференціальних емоцій страх віднесений до базових емоцій, тобто є природженим 
емоційним процесом, з генетично заданими фізіологічним компонентом, строго певним 
мімічним проявом і конкретним суб'єктивним переживанням. 

Причинами страху вважають реальну або уявну небезпеку. Страх мобілізує організм для 
реалізації уникаючої поведінки, утікання.  

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/12/7133912/


Психічні розлади, під час яких деякі ситуації, процеси, явища або об'єкти, які не є 
небезпечними, викликають тривогу і страх, називаються фобіями.  

Перебіг емоції страху в різних ситуаціях у різних людей може істотно відрізнятися, як за 
силою, так і за впливом на поведінку. 

Страх може проявлятися у вигляді порушеного або пригніченого емоційного стану. Дуже 
сильний страх (наприклад жах) часто супроводжується саме пригніченим станом. 

Такі психічні розлади як фобії, можуть призводити до частого і сильного переживання 
страху людиною. 

Деякі філософи, особливо ті, які підходять до цього явища з чисто моральних позицій, 
вважають страх шкідливою емоцією з поганими наслідками. Інші філософи, особливо ті, 
які розглядають страх як переважно біологічне явище, навпаки, вважають цей стан 
корисним, оскільки він сповіщає про небезпечні ситуації. Обидві точки зору не 
взаємовиключні, оскільки емоція страху, як і відчуття болю, забезпечує самозбереження 
індивіда, і стає непродуктивною або небезпечною лише в найбільш інтенсивних і тривалих 
проявах. 

Страх може бути описаний різними термінами в залежності від вираженості.  Класичною 
класифікацією страхів вважається поділ всіх страхів на три групи: 

▪ Біологічні, 

▪ Соціальні, 

▪ Екзистенційні. 

До першої групи відносяться страхи, безпосередньо пов'язані із загрозою життю людини, 
друга представляє боязні і побоювання за зміну свого соціального статусу, третя група 
страхів пов'язана з самою сутністю людини, характерна для всіх людей. 

Виходячи з цього принципу, страх пожежі відноситься до першої категорії, страх публічних 
виступів — до другої, а страх смерті — до третьої. Між тим є й проміжні форми страху, що 
стоять на межі двох розділів. До них, наприклад, відноситься страх хвороб. З одного боку 
— хвороба має біологічний характер (біль, пошкодження, страждання), але з іншого — 
соціальну природу (виключення з нормальної діяльності, відрив від колективу, зниження 
доходів, звільнення з роботи, бідність і т. д.). Тому даний страх знаходиться на кордоні 1 і 
2 групи страхів, страх глибини (при купанні) — на кордоні 1 і 3 групи, страх втрати 
близьких — на кордоні 2 і 3 групи і т. д. Насправді, в кожному страху в тій чи іншій мірі 
присутні всі три складові, але одна з них є домінуючою. 

Людині властиво боятися небезпечних тварин, ситуацій і явищ природи. Страх, що 
виникає з цього приводу, носить генетичний або рефлекторний характер. У першому 
випадку реакція на небезпеку записана на генетичному рівні, у другому (заснована на 
власному негативному досвіді) — записується на рівні нервових клітин. В обох випадках є 
сенс проконтролювати корисність подібних реакцій за допомогою розуму і логіки. 
Можливо, що дані реакції загубили своє корисне значення і лише заважають людині жити 
щасливо. Наприклад, має сенс з обережністю ставитися до змій, і безглуздо боятися 
павуків; можна цілком обґрунтовано побоюватися блискавок, але не грому, який не може 
заподіяти шкоди. Якщо подібні страхи заподіюють людині незручність, можна постаратися 
перебудувати свої рефлекси. 

Страхи, що виникають в ситуаціях, небезпечних для життя і здоров'я, носять охоронну 
функцію, і тому корисні. Страхи ж перед медичними маніпуляціями можуть завдати шкоди 
здоров'ю, оскільки завадять людині вчасно встановити діагноз або провести лікування. 



Па́ніка (дав.-гр. πανικός — підсвідомий жах) — психічний стан людей — несвідомий, 
нестримний страх, викликаний дійсною чи уявною небезпекою, що охоплює людину чи 
багатьох людей, неконтрольоване прагнення уникнути небезпечної ситуації.  

Симптоми, які є типовими для паніки: 

1. Сильне серцебиття, прискорене серцебиття, прискорений пульс; 

2. Пітливість; 

3. Утруднене дихання, задишка; 

4. Почуття задухи; 

5. Біль у грудях; 

6. Запаморочення, слабкість, непритомність; 

7. Озноб; 
8. Нудота або неприємні відчуття в животі; 

9. Деперсоналізація; 

10. Страх втратити контролю над собою, безумство; 
11. Страх смерті; 

12. Оніміння кінцівок; 

13. Блідість. 

Як правило, панічні тривоги починаються раптово, а потім збільшуються, досягаючи 
свого піку протягом декількох хвилин і тривають протягом декількох годин. Під час нападу 
існують, принаймні, деякі симптоми з вищевказаного списку. Досить часто під час нападу 
паніки залишається страх агорафобії (страх відкритого простору й натовпу) і тривоги за 
повторення паніки. 
Більшість юридичних систем обмежує свободу слова, щоб запобігти ситуації масової 
паніки, помилкової тривоги (наприклад, крик «Пожежа!» у натовпі викликає стихійну паніку, 
навіть якщо ніяких ознак пожежі немає). 

Знову телефонні дзвінки і обіцянки рішучої відповіді… 

Президенти Франції та США Еммануель Макрон та Джо Байден 12 лютого провели 
телефонні перемови з Путіним та обговорили з ним зростання напруженості навколо 
України. 

Як повідомляє AFP із посиланням на Єлисейський палац, розмова Макрона і Путіна 
тривала 1 годину 40 хвилин. 
За даними Reuters, Путін і Макрон продовжили обговорення умов стабільності та безпеки 
в Європі та торкнулися шляхів просування виконання Мінських угод. Зокрема, лідер 
Франції заявив про несумісність діалогу з ескалацією ситуації на українському кордоні. У 
Кремлі повідомили, що розмова відбулася за ініціативи французької сторони. Путін, 
зокрема, висловив обурення з приводу "провокаційних спекуляцій" про нібито 
заплановане російське вторгнення в Україну, "під акомпанемент яких відбувається 
масштабне накачування цієї країни сучасними озброєннями та створюються передумови 
для можливих агресивних дій українських силовиків на Донбасі". 

Крім того, він заявив про відсутність "змістовної реакції США та НАТО на відомі російські 
ініціативи" (так звані гарантії безпеки, зокрема про нерозширення НАТО – ультиматум). У 
Кремлі також назвали безрезультатними зустрічі радників у "нормандському форматі", які 
відбулися у Берліні, та закидають західним країнам небажання підштовхнути Україну до 
виконання Мінських домовленостей. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://www.afp.com/en
https://www.reuters.com/world/biden-putin-speak-ukraine-warnings-mount-2022-02-12/
http://kremlin.ru/events/president/news/67759


Після розмови з президентом РФ Макрон поговорив з Зеленським про безпекову ситуацію 
та шляхи активізації мирного процесу. 

«Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість 
Еммануеля Макрона у процес деескалації», – написав Зеленський на своїй Twitter-
сторінці. 
Також 12 лютого відбулися перемовини між лідерами США та Росії. 
Як повідомляє Reuters, розмова тривала близько години. Головною темою стала 
ситуація щодо України. 
«Президент Байден чітко давав зрозуміти, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення 
в Україну, Сполучені Штати разом з нашими союзниками та партнерами дадуть рішучу 
відповідь і накладуть на Росію швидкі та серйозні витрати», – йдеться у повідомленні 
Білого дому. 

Байден додав, що хоча США й надалі докладатимуть дипломатичних зусиль задля 
досягнення деескалації в регіоні, проте готові й до інших сценаріїв. 

На цю тему: Распад РФ: экономические последствия. Только факты 

"Трансатлантичну відповідь" у разі нападу на Україну 

Цього ж дня телефонну розмову провели держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр 
закордонних справ Росії Сергій Лавров. Вони теж обговорили ситуацію на кордонах 
України й так звані гарантії безпеки. 

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час 
телефонної розмови обговорили, зокрема, ситуацію навколо України і так звані гарантії 
безпеки, які передбачають нерозширення НАТО і скасування визнання євроатлантичної 
перспективи України. 

Як повідомив Блінкен у Twitter, він закликав російську сторону до дипломатичного 
врегулювання військового нарощування Росії навколо України. 

«Я повторив, що подальша російська агресія буде зустрінута рішучою, масованою і 
єдиною трансатлантичною відповіддю», — написав він. 

Своєю чергою глава російського МЗС Лавров звинуватив США та їх союзників у 
розгортанні «пропагандистської кампанії про російську агресію проти України». На його 
думку, ця кампанія «переслідує провокаційні цілі та заохочуючи владу в Києві до саботажу 
Мінських угод та згубних спроб силового вирішення "проблеми Донбасу". 

Лавров також заявив, що реакція Вашингтона і Брюсселя щодо "гарантій безпеки" "ігнорує 
ключові для нас положення", зокрема щодо нерозширення НАТО на схід та нерозміщення 
ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів. 

"Було акцентовано, що ці питання займуть центральне місце у нашій оцінці отриманих від 
США та НАТО документів, яка буде доведена до відома колег", — йдеться у заяві 
російського МЗС. 

Агресору не взяти ані Київ, ані інше місто  

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій 
Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення та 
заявили про безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів. 

Відповідна заява оприлюднена на сайті Міноборони. 

Резніков зауважив, що українська армія та добровольці змогли вистояти у 2014 році, "коли 
"брат" нахабно встромив ножа у спину". 

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1492553819917537283
https://www.reuters.com/world/biden-putin-speak-ukraine-warnings-mount-2022-02-12/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/12/readout-of-president-bidens-call-with-president-vladimir-putin-of-russia/
http://argumentua.com/stati/raspad-rf-ekonomicheskie-posledstviya-tolko-fakty
https://suspilne.media/206454-blinken-i-lavrov-obgovorili-situaciu-navkolo-ukraini/
https://twitter.com/SecBlinken/status/1492488381443588097
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1798206/
https://cutt.ly/0PqCrM3


"Зараз ситуація зовсім інша. Кожен, хто бодай один раз дивився в очі нашим воїнам, 
впевнений — повторення 2014 не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, 
ані будь-яке інше місто", — заявив глава українського оборонного відомства. 

Він зазначив, що "оголошення" про початок широкомасштабного вторгнення Росії лунають 
не вперше за останні пів року і радить сприймати їх як додатковий спосіб зруйнувати 
наміри ворога. Резніков зауважив, що сьогодні Україна має безпрецедентну та найбільшу 
за весь час Незалежності підтримку з боку міжнародних партнерів. Зокрема, протягом 
місяця Україна отримала від різних країн майже 2000 тон сучасного озброєння, 
боєприпасів і засобів бронезахисту. 

Міністр додав, що ситуація контролюється українською розвідкою, армією і дипломатами, 
а готові до абсолютно всіх сценарії розвитку подій. А заяви з Москви про начебто наміри 
України напасти на Росії Резніков назвав "абсурдом". 

"Ми не збираємося ні на кого нападати, але робимо все, щоб зміцнити оборону і 
виключити можливість ескалації. Ми плануємо йти політико-дипломатичним шляхом. Я 
вам більше скажу — саме дипломатичним і мирним шляхом додому повернуться і 
Донеччина з Луганщиною, і Крим із Севастополем", — наголосив глава Міноборони. 

У цій ситуації він закликав українців зберігати спокій, оскільки зараз це "головна зброя, яка 
може забезпечити нам надійний фундамент для оборони". 

"Продовжувати звичайне життя, працювати — це забезпечувати нормальну економічну 
діяльність, а отже і можливість Збройних Сил захищати країну так і стільки, як і скільки 
потрібно", — підсумував міністр. 

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний запевнив, 
що українські воїни "не віддадуть ні клаптика Української землі". 

"420 тисяч українських воїнів і кожен без винятку командир уже дивилися в очі смерті. 
Командувачі видів, родів, командири бригад, батальйонів і рот — це фахівці своєї справи і 
патріоти своєї держави", — додав він. 

Соціологічні дослідження засвідчують, що на початок 2022 року рівень довіри до 
Української армії виріс з 66% до 72%. Волонтерам довіряє 68%, ПЦУ – 51% українців. 
Українським ЗМІ довіряють 32% опитаних, іноземним – лише 3%. 

Президенту – Верховному головнокомандуючому ЗС України Зеленському довіряє лише 
27% (не довіряють 50%) і ні в якому разі за нього не проголосують на наступних виборах 
30,7% виборців (за Порошенка —  29%). 

Справжня біографія Путіна та його психологічний портрет і психотип 

За висновками експертів Західної Європи у галузі психології, психіатрії, фізіології і 
фізіономістики, президент РФ Путін у дитинстві зазнав важкої психічної і психологічної 
травми в результаті постійних моральних принижень, насильницьких знущань через його 
фізичну слабкість і «карликовий» зріст, що своєю чергою призвело до появи і розвитку 
«синдрому Наполеона». 

Відсутність уваги і тепла рідних батьків ще більше посилила цю травму. У дитинстві  Путін 
був усиновлений ріднею його матері Віри Путіної, яка мала однакове прізвище з нею — 
Володимир і Марія Путіни, у яких не було своїх дітей. 

Віра Путіна, яка проживає в маленькому грузинському  селі Метехі, розповіла 
журналістам, що у 1999 році побачила по телевізору Володимира Путіна і відразу узнала у 
ньому свого сина (на  той час їй було 72 роки). На підтвердження своїх слів, вона показала 
журналістам фотографії Володі Путіна в дитинстві, його зошити, щоденники, табелі 
успішності. 



Віра Путіна розказала, що в молоді роки познайомилася з Платоном Прияловим, 
закохалася в нього і народила від нього сина, якого назвала  Володею. Згодом дізналася, 
що Приялов одружений… 

Через рік поїхала на практику в Ташкент, де познайомилася з Георгієм Осіпашвілі, який 
привіз її в своє село Метехі в Грузії, вони одружилися. Дворічного Володю забрала з 
собою, до десяти років він проживав з нею і вітчимом. Учився в сільській школі до третього 
класу, що підтверджується документами. Це підтвердили журналістам і односельці. 

Жили дуже бідно, згодом народилася  донька — сестра Володі. Чоловік заявив, що не 
зможе прогодувати її сина, бив його і дуже не хотів, щоб він жив з ними,- стверджує Віра 
Путіна. 

Однолітки Володі постійно знущалися з нього, обзивали байстрюком, часто били, він жив 
у постійному страху, часто ховався в бур’янах, тому вона і змушена була відвезти сина до 
своїх батьків (дідуся і бабусі Володі, прізвище яких також Путіни), які проживали у місті 
Очер Пермської області. Це підтверджується документами місцевої школи, згідно яких у 
1959-1960 роках у ній навчався Володя Путін, за національністю “грузин”, який не говорив 
російською мовою (див. відео:  https://www.youtube.com/watch?v=VCVYbx8c6dc).   

  

Володимир і Марія Путіни, які проживали в Ленінграді (родом з Тверської області) і 
значаться офіційними батьками у біографії президента Росії Володимира Путіна, були 
далекими родичами Путіних, які проживали в Пермській області. У ленінградських Путіних 
дітей не було — їх двоє синів померли від хвороб у дитячому віці. Оскільки батьки Віри 
Путіної були похилого віку, вони, на прохання Марії Путіної, віддали Володю  
ленінградським родичам, коли вони були у них, які його усиновили, змінивши йому рік 
народження, щоб він зміг повторити початкові класи, так як не знав російської мови. Чому 
не змінили ім’я Володі, вона не знає,- зазначила Віра Путіна. 

Всі дані про дитинство Путіна, в тому числі і ті, коли і ким  він був усиновлений, в яких 
школах навчався, як характеризувався, хто його біологічні батьки, дід, бабуся та інші 
близькі родичі, де вони були під час війни і що робили є в особовій справі офіцера КДБ 
СРСР Путіна Володимира  Володимировича під грифом “цілком таємно”.  

Про це мені стало відомо в 1996 році від моїх російських колег. В цей час за матеріалами 
депутатської комісії Ленради на чолі з Мариною Сальє, прокуратура порушила 
кримінальну справу за фактом нанесення місту збитків на суму 120 млн доларів в 
результаті злочинних дій Путіна. Він на той час був першим заступником мера міста 
Анатолія Собчака і головою Комітету із зовнішньоекономічних зв’язків. Виконувати 
рішення комісії і міської ради про усунення Путіна з займаної посади Собчак відмовився. 
Згодом, за його сприянням Путін переїхав у Москву, приєднався до команди президента 
Росії Бориса Єльцина і був призначений заступником Управління справами президента 
РФ. Кримінальну справу щодо Путіна спустили на гальмах.  

Родичі Віри Путіної, які проживають з нею, розповіли, що під час президентських виборів у 
Росії в 2000 році до них приїжджали представники російських спецслужб під виглядом 
поліції і лікарів, які взяли кров у Віри для проведення аналізу, забрали всі документи і 
фотографії Володі, після чого поїхали, суворо заборонивши їм спілкуватися з пресою і 
взагалі говорити про те що було і їхній візит. 

За моєю інформацією, в Москві таємно було проведено ДНК-аналіз крові Віри Путіної і 
президента РФ Володимира Путіна, який засвідчив, що Віра Путіна на 99,9% є його 
біологічною матір’ю. Зауважу, що аналогічний ДНК-аналіз було зроблено експертами 
західних спецслужб (яких саме — мені відомо). Їх висновок: Віра Путіна, яка мешкає в селі 
Метехі в Грузії, є біологічною матір’ю (на 99,9%) президента Росії Путіна. 

https://www.youtube.com/watch?v=VCVYbx8c6dc


Біологічний матеріал Путіна (зразки волосся, слюни, крові, жиропотові виділення, а також 
відбитки пальців рук) були добуті агентами спецслужб Заходу ще під час його першої 
президентської кампанії у 2000 році, а потім для контролю – у 2007 – 2008 роках. 

Вини Путіна в тому, що він був усиновлений – немає ніякої. Його вина в тому, що він для 
захоплення влади і утримання її упродовж понад 20 років став всесвітнім брехуном, 
агресором, вбивцею і терористом! 

Як кажуть в народі: «Батьки не ті, хто народили, а ті, хто виховали». 

Чому про факти реального дитинства Путіна офіційно не повідомляють ні Росія, ні Захід, 
сподіваюся, зрозуміло всім. Після смерті Путіна світ дізнається про нього багато чого 
такого, що нині так старанно приховується. 

Як, наприклад, приховували справжні біографії Леніна, Свердлова, Ягоди, Єжова, Берії, 
Сталіна, Брежнєва, Андропова та інших. 

Докладніше про справжню біографію президента Росії Путіна, а також про те, які були 
вчинені злочини, щоб знищити докази правди про нього, дивися тут:  

▪ https://www.youtube.com/watch?v=2v3tnDzi7QA 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=grZBm1_I8YA  

  

В інституті КДБ СРСР, де навчався Путін, його за маленький зріст (162 см) кликали 
«недопалком», що дуже його гнітило. Пізніше за ним закріпилася кличка “бліда моль”, про 
що розповів колишній розвідник КДБ у вашингтонській резидентурі Юрій Швець. З ним я 
познайомився у 2002 році у Вашингтоні і мав неодноразові зустрічі. Він надавав 
очолюваній мною ТСК допомогу в розслідуванні резонансних справ про вбивство 
журналіста Георгія Гонгадзе, замаху на життя народного депутата Олександра 
Єльяшкевича, відмивання коштів прем’єр-міністром Павлом Лазаренком і так званих 
«плівок Миколи Мельниченка». 

Психопат-шизофренік 

Зазначене дитинство, на думку фахівців, і сформувало у Путіна риси активного соціопата 
(різновид психопата з патологічною поведінкою), який не має системи цінностей, а до 
людського життя ставиться з повною зневагою, навіть з огидою і затятим цинізмом. Свою 
потребу Путін прагне задовольнити за будь-яку ціну, хай навіть для досягнення мети йому 
доведеться «піти по трупах», не визнаючи жодних законів. При цьому Путін абсолютно не 
відчуває почуття каяття або провини за свої вчинки, оскільки в нього відсутня совість. 

Будь-який же докір iз боку, будь-яка вказівка на помилковість дій Путіна, будь-яка критика 
чи засудження його дій — і Путін «вибухає», впадаючи в стан нестримної агресії, злості та 
гніву, оскiльки вважає, що на карту поставлено його виживання. Це змушує Путіна діяти 
напролом, як божевільний (недаремно західні політики називають Путіна «божевільним із 
ядерною кнопкою»). І чим далі прогресує це захворювання у Путіна, тим твердіше він 
переконується, що чинить правильно. 

Путін усе частіше перебуває з оточуючими в стані непримиренної війни і все частіше в 
нього виникає агресивний стан. Він позбавлений внутрішніх і зовнішніх гальм, але вміє 
одягати маску доброчесності. 

Історія знає безліч осiб, які відносяться, як і Путін, до категорії соціопата-психопата. 
Наприклад, диктатори-тирани Гітлер, Сталін, Калігула, Нерон, серійні вбивці Чикатило, 
Джон Вейн Гейсі, Джеффі Дамер. 

Для злочинця-соціопата жертва — це не людина в загальноприйнятому розумінні, а 
механізм, засіб задоволення його потреби — сексуальної, матеріальної, 

https://www.youtube.com/watch?v=2v3tnDzi7QA
https://www.youtube.com/watch?v=grZBm1_I8YA


самоствердження, отримання абсолютної влади. За висновками спеціалістів, Путін має всі 
ознаки втрати почуття реальності, що може призвести до його непередбачуваних, украй 
небезпечних вчинків. У нього все яскравіше проявляються ознаки синдрому hubris 
syndrome — гіпертрофоване самолюбство, пов’язане з тим, що Путін довгий час має 
абсолютну владу, а також явні ознаки психічно хворого диктатора, з садистськими 
розладами здоров’я. 

На думку фахівців, Путіна вже не можна вилікувати від цієї хвороби, оскільки він має 
патологічну жадобу влади і грошей та постійне почуття страху за своє життя на межі 
тваринного інстинкту самозбереження (що змусило Путіна, як Гітлера і Сталіна, мати 
кількох двійників). 

Див. відео – https://youtu.be/-sm8ndLd8aU 

  

Див. відео – https://youtu.be/FsfEn4TNOPU 

  

Російські світила в галузі психіатрії і психології (яких я знаю ще з радянських часів по 
роботі) підтверджують діагноз західних колег і доповнюють його тим, що в поведінці 
Путіна вже є всі ознаки шизофренії, які проявляються у: 

1) «нестандартних, дивних формах мислення і проведення «своєрідних» логічних 
ланцюжків під час прийняття того чи іншого рішення»; 

2) «змінах колірних пристрастей»; 

3) «частій зміні настрою: сміх, сльози, гнів і злість та крики на підлеглих»; 

4) «маячних ідеях»; 

5) «підвищеній підозрілості»; 

6) «манії переслідування і страху смерті». 

На думку психіатрів, у Путіна яскраво проявляються дві форми шизофренії: 

1) депресивно-параноїдальна (постійні відчуття тривоги й очікування поганих звісток або 
подій); 

2) циркулярна (Путін надто виділяє себе над оточуючими, підкреслює свою винятковість 
та унікальність, що вже є причиною появи маячних ідей і конфліктних ситуацій не лише зі 
своїм оточенням і підлеглими, а й на міжнародному рівні — розв’язання воєн). 

На моє запитання, чому вони не оприлюднюють свої медичні висновки щодо 
психологічного і психічного стану Путіна, щоб усунути його з поста президента за станом 
здоров’я, адже його поведінка може призвести до ще більш трагічних наслідків, нiж війна в 
Грузії, Україні, Сирії, відповідь була одна: боїмося за своє життя і життя рідних. Багато з 
тих, хто знав про психічні вади Путіна і його злочини, — мертві. 

Після обрання Путіна втретє президентом Росії колишній президент СРСР Михайло 
Горбачов відзначив такі його риси характеру: «мстивість, злопам’ятство, образливість», 
що, на думку Горбачова, є недопустимо для політика, який обiймає такий високий пост. 

Шведське прислів’я говорить: «Коли Бог хоче покарати народ, то відбирає розум у 
короля». 

Спеціалісти зазначають, що Путін усе життя бореться зі своїм почуттям неповноцінності, 
демонструючи постійно, що він сильний, що він домінуючий «альфа-самець». Вважає 
себе посланцем небес — «месія-рятівник православ’я і “русского міра”. 

https://youtu.be/-sm8ndLd8aU
https://youtu.be/FsfEn4TNOPU


Путін і РПЦ 

… Будуються нові храми, золотяться банi. Путін, Мєдвєдєв і члени уряду присутні на всіх 
великих храмових службах, патріарх і президент — бізнес-партнери, мафіозі-мільярдери. 

  

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=3tB_qASm47k&feature=youtu.be 

  

Церква і держава в Росії — злочинна, політично-релігійна мафіозна терористична 
організація, яка промиває мізки росіянам, одурманюючи їх божевільними ідеями «русского 
міра», «триєдиної Русі», «Москва — третій  Рим», «Росія — Святая Русь». Російська 
держава і церква виховали справжніх шовіністів — російських фашистів. 

У листопаді 2010 року  колишній заступник голови уряду РФ Михайло Полторанін під час 
презентації книжки «Влада у тротиловому еквіваленті», зазначив: «Росія — це єврейський 
олігархат на чолі з дуетом Путін — Медведєв, яких олігархи привели до влади». У березні 
2014 року Полторанін заявив: «Росія йде до фашизму». 

Французький романіст, філософ, лауреат Нобелівської премії з літератури 1957 року 
Альбер Камю наголошував: “Коли релігія об’єднується  з політикою, народжується 
інквізиція”. 

Нагадаю слова Путіна, сказані  ним під час другого терміну перебування на посаді 
президента: “Росія тримається на двох стовпах — православній церкві і ядерній зброї. 
Православ’я і Росія — нероздільні ”. 

Для режиму Путіна російська церква стала справжньою “золотою жилою”, яка сприяє 
відродженню і зміцненню російського великого державного шовінізму і експансіонізму. 

Експансіонізм, відроджений Путіним, неможливо зрозуміти без ролі церкви в політиці 
Росії. Агресія Путіна тому і дивує Захід (де нема такого впливу церкви на владу і навпаки), 
що він  недооцінив того, настільки глибоко вплинула  політична теологія православної 
церкви на самосвідомість Росії упродовж багатьох століть. 

Ще в 1510 році монах Філофей (1465 -1542) сформулював політичну теорію російського 
панування, яка актуальна до цього часу: “Всі християнські царства прийшли до кінця і 
зійшлися в одному царстві нашого государя”. З того часу російська церква релігійно 
виправдовувала “політичну автократію” російських правителів і “експансію” Росії. Як і сотні 
років тому, РПЦ сьогодні є служанкою свого “царя” Путіна. 

З екранів телевізорів, як потік водоспаду, ллється: «Вєлікая Росія», «встанемо з колін», 
«повернемо ісконно русскіє зємлі», «ні п’яді не віддамо», «захистимо російську мову», 
«Росія там, де звучить російська мова». І знову — військові паради, танки, літаки, ракети, 
як у нинішнього диктатора КНДР Кім Чен Ина та свого часу у Сталіна і Гітлера. Водночас у 
Росії створюється культ особистості Путіна (як Сталіна) — Путін у танку; за штурвалом 
винищувача СУ-27 у Чечні; на підводному човні «Новомосковськ» і крейсері «Петро 
Великий» у Баренцовому морі; за штурвалом літака-амфібії під час гасіння пожежi в 
Рязанській області; за штурвалом військово-транспортного літака; спускається у 
батискафі на дно озера Байкал; на лижах у горах; за кермом автомобіля «Лада» під час 
автопробігу Чита — Владивосток; за кермом комбайна в полі; на мотоциклі серед 
байкерів; на дельтаплані; верхом на коні з оголеним торсом; лікує тигрицю; серед 
дельфінів; в обнімку з котом, собакою, козою, малим леопардом, оленями, зі 
снайперською гвинтівкою оголений по пояс; на татамі як дзюдоїст; грає в хокей, співає на 

https://www.youtube.com/watch?v=3tB_qASm47k&feature=youtu.be


шоу. І нарешті — монах цілує руку Путіна у монастирі.

 

Див. відео про це –
 https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=BLnGzvfnRlM&app=desktop 

Руки цілували не лише Путіну. Кримінальному зеку-втікачу-зраднику Януковичу також 
цілували. Цікаво, чи цілують йому в Ростові… 

 

Фото і відео Путіна в різних амплуа масово тиражуються по телебаченню, в пресі, в 
настінних і кишенькових календарях, в Інтернеті. Російський народ в екстазі від такого 
Путіна, як німці при Гітлері, китайці при Мао Цзедуні або радянські люди при Сталіні. 

Путіну вдалося шляхом одурманення і брехні переконати населення, що він єдиний 
«спасітєль вєлікой Росії». Російський священник назвав Путіна “лицеміром і брехуном”. 

Див. відео про це – https://www.youtube.com/watch?v=WyPTSkY7lGo&feature=youtu.be 

Путін не врахував однієї обставини — світ перестав бути закритим, з’явився Інтернет, 
стало доступним супутникове телебачення, міжнародні ЗМІ. Радянський Союз був 
закритий залізною завісою, всередині було всемогутнє КДБ, служакою якого був і Путін, — 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=BLnGzvfnRlM&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=WyPTSkY7lGo&feature=youtu.be


можна було безкарно ловити, саджати, відправляти в табори, в’язниці, «психушки», а 
найбільш неугодних режиму — таємно знищувати. Кадебісту Путіну незатишно в сучасних 
умовах, він так не звик. Російська брехня і пропаганда — потворне повторення 
Радянського Союзу. Вони поховали СРСР, поховають і Росію — останню імперію зла. 

Заповіді пращурів 

За декілька тисяч років до появи християнства і хрещення Київської Русi наші пращури — 
орії-руси залишили своїм нащадкам — нинішнім українцям — заповіді, за якими ми 
повинні були жити, щоб бути вільним, сильним і рівноправним (рівновеликим) РОДОМ 
серед інших наРОДІВ. 

Заповіді наших предків, які мають Вселенську космічну силу, вороги Русi-України знищили 
або заховали, щоб ми ніколи не мали до них доступу і не змогли жити за ними. Вороги 
українців знали, що робили.  

Наведу Заповіді наших предків, за якими ми повинні жити у цей тяжкий для українського 
РОДУ час: 

1.«Стій за Землю свою, земля нам дана нашими Світлими Богами, зорана нашими 
предками, зрошена потом і кров’ю батьків, дідів, прадідів твоїх». 

2. «Ворога РОДУ твого знищуй без пощади, але не принижуй його». 

3. «Захищайся сам і захищай побратима твого, щоб РІД твій не скінчився (не 
перервався)».  

4. «Будь вірним у дружбі, любові РОДУ твоєму та вірним і мужнім у праведній січі». 

5. «Бачачи підступність ворога, тим же відповідай йому». 

6. «Не вір ворогу раненому та вбивці брата твого». 

7. «Держись правоти і правди, вони приведуть до перемоги». 

8. «Не відповідай добром на зло. Не покаране зло породжує ще більше — абсолютне 
зло». 

9. «Сила і непереможність РОДУ твого — в етнічній єдності РОДУ твого».  

10. «Не опускай голови своєї, як раб. Не принижуйся ні перед ким і не давай нікому 
принижувати твій РІД.  

11. «Щоб руки наші трудилися о рала наші, а мечами добували незалежність нашу». 

12. «Усе, що залежить від чужої волі, — зло. Усе, що залежить від власної волі, — добро. 
Рід твій повинен знати це коротке визначення добра і зла». 

Ключовими словами світогляду наших предків оріїв-русинів (русичів) були «воля» і 
«творчість». 

Слова «не плач, не бійся, не проси» часто зустрічаються в українських віршах, прозі, 
піснях. Вони йдуть від наших пращурів, передаються нам iз покоління в покоління на 
генетичному рівні. 

Українці, живемо, боримося і перемагаємо за Заповітами наших пращурів – оріїв-русів.  

ПРАЩУРИ ХРЕСТИЛИ ОРДИНСЬКУ МОСКВУ, А МИ ЇЇ ВІДСПІВАЄМО! 

Слава Україні! Героям слава!  

Слава Нації! Смерть ворогам! 

— 



Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Герой України, генерал-лейтенант, народний депутат 
України 2-6 скликань, член ПАРЄ (2006-2010) 
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