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У наш час глобальних перетворень все більшу зацікавленість викликає
тема цивілізаційних переходів. До неї належить біблійне оповідання про
Ноя і Великий Потоп, яке є частиною широкої загальносвітової міфології
про Великий Перехід. Попри локальні відмінності, вона основується на
єдиній, архетиповій схемі: незадовго до катастрофічних подій праведний Ной–Зіасудра–Яма–Їма–Рама–Ману збирає кращих чоловіків і жінок, переводить їх у захищене місце і засновує новий світ.
Наявність спільного ядра міфології про Великий Потоп свідчить
про те, що він відбувся у той час, коли арійська спільнота ще
перебувала у стані цілісності – була єдиним народом. Після розселення з
прабатьківщини арійці рознесли цей яскравий спомин по всьому світу.
У процесі багатократних усних переказів протягом тисячоліть ця
історія
прикрашалася
новими
деталями,
масштаби
її
щоразу
збільшувалися. Це природно, адже кожний оповідач прагне привернути
увагу слухачів і вразити їхню уяву. Врешті-решт, саме завдяки такій
гіперболізації важливі події краще запам’ятовуються і мають шанс дійти
до далеких нащадків.

РЕАЛЬНІСТЬ ВЕЛИКОГО ПОТОПУ
Сукупність фактичних даних переконує, що в основі міфології про
Великий Потом лежить реальна подія. Вона відбулася приблизно 7500
років тому і має наукову назву «Циркумпонтійська катастрофа». Йдеться
про прорив Босфорського перешийку й затоплення низинних територій
навколо
прісноводного
Понтійського
озера
солоними
водами
Середземного моря. Внаслідок цього виникло Чорне море, а затоплені
ним території пізніше назвали «старою землею» – Альт-ланд, тобто
Атлантидою (нім. «alt», англ. «old» – стара; «лан», «land» – земля).
Вперше реальність цієї катастрофи підтвердили геологи А. Д.
Архангельський та М. М. Страховий (1938), що вивчали осадові породи
Чорного та Мармурового морів і подали реконструкцію обрисів Чорного
моря до з’яви Дарданелльської протоки.
У 1997 році Вільям Раян і Волтер Пітман, геологи з Колумбійського університету, опублікували нові дані про величезне
затоплення Чорного моря через Босфор, що сталося близько
5600 до н. е. (Ryan William, Walter Pitman. Noah's Flood: The New Scientific
Discoveries About The Event That Changed History. 1997). Підтвердження
їхньої теорії було отримано у 2000 році міжнародною експедицією, що нею
керував Роберт Баллард (Robert Ballard) – один з найвідоміших підводних
дослідників сучасності, а також наступними експедиціями.
Радіовуглецеве датування пам’яток Великого Потопу
вказує на приблизно 5500 р. до н.е. Це збігається з датою
«сотворення світу» у 5508 р. до н. е., від якої ведеться традиційне
українське літочислення. Підвищення рівня води в Європі було
спричинене таненням льодовиків внаслідок різкого потепління, що
відбулося понад 10 тисячоліть тому. Згідно з сучасними дослідженнями,
спочатку вода перетікала з переповненого прісноводного Чорного
(Понтійського) моря в Середземне. Проте через кілька тисячоліть

ситуація змінилася: рівень води в Чорному морі знизився, а в
Середземне море прорвалася солона вода з Атлантичного океану, а з
нього почала перетікати в Чорне море через Босфор. Якщо гіпотеза про
перетікання води з Чорного в Середземне море нині активно дискутується науковцями, то зворотній напрямок руху води з – Середземного
в Чорне море через Босфор 7500 років тому – вважається усталеним
науковим
фактом
(en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea_deluge_theory).
У
результаті Великого Потопу
рівень Чорного моря різко
піднявся (за різними розрахунками – на 120–150 м).
На цифровій моделі
сучасного Чорного моря
добре помітна давня
берегова лінія ►
Зрозуміло, що цей потоп не
міг бути всесвітнім, адже
навіть якби розтанули всі
льодовики, рівень світового
океану підвищився б десь
на півтора відсотка. Тобто тут, повторимо, маємо очевидне
перебільшення масштабів, характерне для міфології, поезії та мистецтва
в цілому. З іншого боку, для очевидців Великого Потому ця подія справді
була глобальною і вражаючою. Для нас найголовніше те, що цей міф
основується на реальній події, яка стала історичним і культурним
водорозділом – між старим світом палеолітичної Борії і новим
світом неолітичної Гіперборії.

ВАРА – ЗАХИЩЕНЕ ПОСЕЛЕННЯ
Другим важливим елементом міфу про Великий потоп є порятунок людей
в безпечному місці. Біблійний і шумерський варіанти міфу говорять про
баржу (ковчег), в якій врятувалися люди з усіма тваринами, рослинами,
інструментами, продовольством та іншими необхідними речами. Книга
«Буття» уточнює, що ця баржа мала перегородки і складалася з трьох
поверхів. Проте неймовірно, щоб тогочасні люди могли побудувати
такий гігантський плавучий засіб. То як в реальності відбувся порятунок?
Відповідь дає зороастрійський варіант цього міфу в книзі
«Відевдат» – одній з 21 книг Авести (див.: avesta.isatr.org). Згідно з
нею, порятунок відбувся не на баржі, а у «варі» – укріпленій садибі,
фортеці, спорудженій з глини царем Їмою (Ямою) за порадою Агура
Мазди – Творця Всесвіту. Коли Їма запитав, як робити цю вару, то Агура
Мазда пояснив: «Топчи глину п’ятами і мни руками так, як люди ліплять
мокру землю» (Відевдат 2. 31). Принагідно зауважимо, що це ім’я
первинно вимовлялося як Яма (саме так воно пишеться на санскриті, в
більшості іранських діалектів і на древньоперській мові), натомість «Їма»
властиве для авестійського діалекту (en.wikipedia.org.ru.mk.gd/wiki/Yama).
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Вара була захищена трьома концентричними колами стін, тобто
мала три кільця забудови. Вона була розрахована на 1900 чоловіків і
жінок, з них у внутрішній зоні розміщувалося 300 осіб, в середній – 600,
а в зовнішній – 1000. Внутрішня захисна стіна мала три проходи,
середня – шість, а зовнішня – 9. Вара мала автономне водопостачання.
Всередині були вулиці, а навколо – окружний вал.
Слово «Вара» (притулок, прихисток, сховище) походить
від давньоарійського кореня «вар», що значить «сила, енергія,
міцність». Цей корінь народив багато слів, пов’язаних з силою,
напруженням, енергією, рухом, високою температурою, силовим
захистом, міцними конструкціями.
Так, від кореня «вар» походять слова «варяг» (воїн, «силовик»),
англійське «warrior» – воїн, «варити» (воювати, сваритися, звідси
«заварити кашу» – розпочати боротьбу), «vars» – героїчні балади в
сикхізмі, іспанське «vara» – жезл (кий) як символ влади, угорське «вар»
– фортеця (силовий захист), «баржа» (міцна споруда для плавання).
Слово «вар» також позначає енергійну, киплячу, бурхливу, яру
воду: слов’янське «вар» (окріп, звідси місто Карлові Вари з його гарячими
джерелами), українське «узвар» (фруктовий напій, відвар). Звідси річки з
коренем «вар», наприклад, Ворскла (від «вар-скол», тобто вода-сонце,
сонячна, яра вода), Var – річка на південному сході Франції.
Корінь «вар» також означає громаду як консолідовану
силу: древньоіндійське «var» – «поселення громади», готське «вар» –
«взаємодопомога,
охорона»,
слов’янське
«верв»
–
«громада»,
германські «hwarf», «werf», «kvarv» – «поселення громади»,
бургундське і лангобардське «fara» – «кровноспоріднена група».
Близьким до кореня «вар» є корінь «бор» («бар», «бур»), що також
означає силу та вогненну енергію: «бор» – вепр, «бордовий» – червоний,
буряковий, «буря» – сильний вітер, «боротьба» – силове протистояння. З
коренем «вар» (сила, енергія) пов’язане поняття «робота» як застосування
сили, звідси: англійське «work», німецьке «werk».

ДВІ СКЛАДОВІ МІФУ ПРО ВЕЛИКИЙ ПОТОП
Як бачимо, в сумерському і біблійному варіантах міфу про Великий
Потоп глинобитна вара з трьома кільцями забудови перетворилося на
плавучу баржу з трьома поверхами. Чому? Бо так цікавіше!
Вара Їми була побудована в країні, що мовою Авести
називається «Ар’яна Веджа». Цей вираз перекладають як «Арійський
простір», а також як «Арійський зародок, ядро» (від авест. «ваеджо» –
зерно, початок, насіння). Засновником Арійського Простору був сам Агура
Мазда, який творить світ за допомогою думки і священних слів (Агура –
«горішній», «верховний», Мазда – мислитель, повелитель думки, мудрець).
Важливо, що зороастрійський варіант міфу вказує на причину
Великого Потопу – танення льодовиків і снігів внаслідок кліматичних
змін. Схоже, що Авеста найкраще зберегла фактаж про заснування нової
цивілізації в середині 6 тис. до н.е.
З погляду психологічної типології, зороастрійський варіант
міфу можна назвати «логіко-сенсорним», а сумеро-біблійний –
«етико-інтуїтивним». Якщо для першого властива холодна констатація

побудови укріпленого поселення за визначеним зразком, то другий
варіант дає волю фантазії і вражає уяву слухачів описом гігантського
плавучого засобу серед бурхливих хвиль «всесвітнього потопу». Тож дві
версії Великого Переходу не заперечують одна одну, а доповнюють.

ПІДЗЕМНЕ ЦАРСТВО
Зороастрійська версія має ще один варіант, згідно з яким вара царя ЇмиЯми була побудована не на землі, а під землею (Мирча Элиаде. История
веры и религиозных идей. Том первый: От каменного века до
элевсинских мистерий. М.: Критерион, 2002). Підтвердженням є те, що
авестійському Їмі відповідає ведичний Яма – володар підземного
царства. Знову ж таки, це не суперечність, а доповнення, яке вказує на
те, що під варою була розвинена система печер. Наявність
підземних ходів давало додатковий захист, особливо на етапі побудови
вари, адже під землею можна було знайти захист як у літню спеку, так і
в люті морози. Окрім того, підземний простір міг використовуватися в
релігійних цілях, зокрема, для медитацій чи обрядів ініціації. Отже,
наявність печери під первинною варою може бути важливим чинником
для ідентифікація місця її розташування.
Наявність під варою печери (великої ями) свідчить на те, що Яма
– це прізвисько, яке вказує на «підземну активність» засновника вари.

ІМЕНА ПЕРШОЛЮДИНИ
Логічно припустити, що Ной (новий) – це також прізвисько, що вказує
на принесену новизну, заснування нового світу. Додамо, що Ной-Їма
вважається засновником свята «нового дня» (навруз) – арійського
Нового року, що відзначається на весняне рівнодення 21–22 березня. Це
найбільше свято знаменує не тільки перехід від зими до літа та початок
нового річного кола, а й перехід людства від збиральництва і мисливства
до землеробства і тваринництва та початок більш осілого способу життя
(див.:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nowruz).
Згідно
з
іранською
(перською) міфологією, новації Їми полягали ще й у тому, що він
структурував суспільство на священиків, воїнів, землеробів і ремісників.
По суті, йдеться про заснування арійських варн.
В індуїзмі відповідником Ноя-Ями є Ману. Це титул, яким у
текстах індуїзму називають прабатька нової людської раси, мудрого і
праведного царя, врятованого богом Вішну від всесвітнього потопу.
Прізвисько Ману означає «першолюдина», «Людина з великої літери»,
«боголюдина». Він дав людям структурування на варни і закони
правильного співжиття – Закони Ману.
Французький письменник, філософ і музикознавець Едуард Шюре
у своїй праці «Великі посвячені» (Les Grands Initiés, 1889) називає
засновника Арійської раси іменем Рама. Це слово, що означає
«поєднання небесного РА і земного МА», є синонімом слова «хрест». Як і
слово Ману, воно позначає «боголюдину», «реалізовану людину»,
«першолюдину нової раси». Шюре також вказує, що раса арійців або, як
їх називали геллени, раса гіперборійців була заснована Рамою сімвісім тисячоліть тому, тобто в середині 6-го тис. до н. е. (пізніше ми
переконаємось, що ця вказівка є на диво точною).
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Згідно з Авестою, Їма–Яма був першою людиною, з якою говорив
Агура-Мазда, тобто в різних версіях міфу виразно звучить тема
першолюдини – зразкової людини, засновника нової раси.

ПРИСКОРЕННЯ ЧАСУ
Схоже, що ім’я Зіусудра також є прізвиськом. Його найчастіше тлумачать
як «життя довгих днів», «володар днів» (володар часу), або «обдарований днями». При такому тлумачення імені «сумерського Ноя» зазвичай
основуються на вказівки деяких сумерських і акадських тестів на те, що
Зіусудра начебто володів даром безсмертя. Щодо безсмертя – це явне
перебільшення, тому причину надання такого прізвиська варто шукати в
чомусь іншому. Конкретну підказку знову дає Авеста: згідно з нею,
«один день видавався роком. Через сорок років від двох людей народжувалось двоє людей... І ці люди жили прекрасним життям у тій варі, яку
побудував Їма». Отже, у варі по-іншому йшов час, адже за день відбувалося стільки подій, скільки відбувається як не за рік, то за багато днів.

НОВІ ЛЮДИ
Біблійна версія міфу про Великий Потоп робить наголос на духовних
аспектах міжциклового переходу, а саме на моральному зіпсутті людства
і втраті ним божественної свідомості. «Сини Божі» перетворилися на
«силачів» і «наповнилась земля насильством від них» – розповідає книга
Буття (6.1–5, 13). Іншими словами, допотопний світ постарів, зіпсувався,
втратив духовні орієнтири правильного розвитку: «І бачив Бог землю, і
ось зіпсулась вона, кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі» (6.12).
Місія оновлення людства була покладена на праведного
чоловіка, що називався Ной. Це ім’я має однаковий зміст при прочитанні
зліва направо і навпаки: Ной (новий) і Йон — юний, молодий (звідси
«юнга» і «юнак»). Для заснування нового світу праведний Ной зібрав
свою родину, яка також перебувала у стані праведності.
«Логіко-сенсорна» Авеста висловлюється конкретніше: у варі не
повинно бути горбатих, потворних, божевільних, хворих, карликів чи з
іншими пороками – «мітками диявола» (Відевдат 2, 29). Якщо поєднати
обидві гілки міфу, то це значить, що новий світ повинні заснувати
духовно, психічно і фізично досконалі люди. Для цього вони мають
взяли все найкраще зі старого світу, зокрема насіння найсмачніших і
найзапашніших їстивних рослин, а також найбільших, найкращих і
найкрасивіших тварин (там же).
Цар Їма перебував у стані святості: згідно з Авестою він
утримував «хварно» («хварену», «фарн») – благодать, світло, харизму,
внутрішню духовну силу. Можна сказати, що Хварно – це коли людині
гарно. А коли вона втрачає хварно – то їй стає погано.

БОРІЯ І «СТАРА ЗЕМЛЯ», ТОБТО
АТЛАНТИДА
Нагадаємо, що напередодні потопу Їма–Ной організовано вивів кращих
людей у прекрасну країну Ар’янам Вежу, де вони побудували собі вару.
Згідно з Авестою, територію для заснування Арійського простору обрав

сам Агура-Мазда на повноводній і мальовничій ріці Вахві Датія, що бере
свій початок на горі Гукар’я. Назву ріки перекладають як «благодатна» –
це звичний епітет, часто застосовуваний для річок («вахві» – благо,
«датія» – та, що дає, подателька).
Оскільки потоп захопив Чорне море, то заснований АгураМаздою Арійський простір мав бути десь неподалік Чорного моря,
найвірогідніше – поблизу місця найбільшого скупчення землеробського
населення, адже саме там найлегше було відібрати все найкраще. На
думку дослідників, найбільшого процвітання доарійське (борійське)
населення досягнуло в широкій плоскій долині на північному заході
Понтійського озера (сучасне мілководдя між Кримом і Румунією).
Про цю важливу обставину повідомляє на своєму сайті
www.geoscience-environment.com Фред Колбурн (Fred Colbourne) –
канадський фахівець з економічної географії та геопросторового аналізу.
Він поставив за мету оцінити гіпотезу Райана і Пітмана про те, що
Великий Потоп прискорив поширення неолітичних хліборобів як углиб
Європи, так і в південному напрямку – в Малу Азію та Месопотамію.

Гіпотетичне розселення неолітичних землеробів після Циркумпонтійської
катастрофи з книги Вільяма Раяна і Волтера Пітмана «Ноїв потоп: нові
наукові відкриття про подію, що змінила історію» (Ryan, W. and Pitman,
W. Noah's Flood, The New Scientific Discoveries about the Event that
Changed History, Touchstone, Simon and Shuster, 1997).
Нагадаємо, що ці затоплені території згодом назвали «старою землею» і
позначали словом Альт-ланд («alt», «old» — стара; «лан», «land» — земля),
у сучасній вимові — Атлантида. Зі схеми видно, що двома головними
територіями Атлантиди були землі на схід і на захід від Кримського
півострова, тут проживало понад 90% всього населення «старої землі».
Ім’я «Атлантида» нині також застосовують для позначення всієї
доарійської цивілізації. Проте очевидно, що вона так себе не називала.
Крізь морок тисячоліть до нас дійшла назва Борія, що означає «потужна,
сильна, енергійна, вогненна». Це ім’я також перекладають як «Земля
Вепра», оскільки Святий Вепр («бор») був тотемом народу Борії. Отже, для
позначення доарійської цивілізації будемо використовувати ім’я Борія.
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Варто додати, що цивілізація Борії виявилася значно
розвиненішою, чим досі здавалося. Найголовнішим доказом став
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нещодавно розкопаний мезолітичний храм Гобеклі-Тепе в Малій Азії,
побудований у 10 тис. до н.е. (12 тисячоліть тому). Він розташований на
півдні сучасної Туреччини, неподалік міста Урфа, в давнину – Едесса).
Реконструкція вигляду мезолітичного храму Гобеклі-Тепе, 10 тис. до н. е.
Дослідники зазначають, що сам факт існування цього храму
вказує на наявність держави. Так, за приблизними оцінками, для
виготовлення і транспортування на 500 м з кар’єру кам’яних колон
масою 10–20 тон за відсутності тяглових тварин потрібні були добре
організовані зусилля півтисячі людей. Проте деякі колони важили до 50
тон, тож потрібно було ще більше людей. Такі роботи вимагали
планомірних зусиль і соціальної
ієрархії на чолі з військовим або
релігійним лідером.
Храм добре зберігся завдяки тому, що з невідомих причин на
початку 8 тис. до н. е. його
цілеспрямовано засипали землею.
Схоже, що кризові процеси в Борії
розпочалися за два-три тисячоліття до Великого Потопу.

◄ Німецький археолог Клаус Шмідт (Klaus Schmidt) біля стели з
зображенням вепра (Гобеклі-тепе).
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Описана знахідка в Малій Азії – далеко не єдине свідчення високих
можливостей цивілізації Борії. Серед інших можна згадати рукотворні
піраміди в Боснії (одна з них має 220 м і є найвищою у світі) і
мегалітичну статую Великої матері у Карпатах (див.: Ігор Каганець.
«Терношорська Лада, або патріотизм по-кроманьйонськи». НО-6, 2010).
Але повернімось до затоплених територій Борії. Фред Колбурн
скористався цифровою моделлю наземного і підводного рельєфу
планети «ETopo2». В результаті отримав зображення територій,
затоплених водами Великого Потопу.

Далі канадський дослідник наводить профілі східної і західної Атлантиди:

Профіль рельєфу
Західної Атлантиди
(між Кримом і
Румунією) –
плоска рівнина,
ідеальна для
землеробства ►

◄ Профіль
рельєфу Східної
Атлантиди
(нинішнє
Азовське море) –
круті схили
навколо річки,
мало придатні
для
землеробства.
З малюнків добре видно, що найсприятливішим для сільського
господарства був рельєф Західної Атлантиди, отже саме ця
територія була головним центром землеробства на «старій
землі». Відповідно, внаслідок Великого Потопу головна хвиля первісних
землеробів
поширилася
саме
звідси.
Рухались
вони
від
наступаючого
моря,
тобто
в
північно-західному
напрямку.
Найлегше
це
було
зробити
долинами
річок,
що
текли
рівниною Західної Атлантиди.
◄ Борія-Атлантида після
Великого потопу 55 ст. до н. е.
Пунктиром показані опановані
нею території. Ілюстрація з книги
«Атлантіс і Великий потоп»: Prof.
Dr. Siegfried G. Schoppe, Christian
Schoppe, MBA «Atlantis und die
Sintflut», 2004 (німецькою
мовою), http://www.atlantisschoppe.de
Якщо затоплення відбувалося повільно, то землероби могли більш-менш
спокійно покинути насиджені місця і освоїти нові території. Проте схоже
на те, що Потоп мав катастрофічний характер, тож багато населення
пішло під воду разом з тваринами і домашнім скарбом. Саме про це і
розповідає міфологія, акцентуючи увагу на тому, що група праведників
врятувалася завдяки завчасному виходу на нові землі. Навіть якби
вода піднімалася відносно повільно, ґрунт плоскої прибережної рівнини
(довжиною 175 км) Західної Атлантиди швидко розмокав, що значно
утруднювало би пересування втікачів (за деякими розрахунками, вода
наступала
зі
швидкістю
не
менше
800
м
на
добу
–
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Ballard).
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Таким чином, з погляду геопросторового аналізу найімовірнішим
місцем, де Ной-Їма побудував вару і заснував нову цивілізацію, є
північно-західне Надчорномор’я. Якщо це справді так, то мають бути
археологічні підтвердження. І вони є.

ЗВІДКИ ПОЧАВСЯ АРІЙСЬКИЙ
ПРОСТІР
Де знаходиться Ар’яна Вежа – місце заснування Ноєм-Їмою зародку
нової цивілізації? Відповідь на диво проста: там, де фактично почалася
Трипільська (Арійська) цивілізація. А вона почалася якраз у
північно-західному Надчорномор’ї
– на території між Карпатами і
Дніпром.
Географія поширення
археологічної культури
Трипілля–Кукутені ►
У порівнянні з іншими археологічними культурами, Трипільська
культура в цілому була найбільш
передовою
технологічно
і
естетично. З мапи її поширення
видно, що центр знаходиться на
землях навколо середньої течії
Дністра. Саме тут – в басейні
Дністра і Південного Бугу –
виявлено найбільше ранньотрипільських поселень, заснованих з
другої половини 6 тис. до н. е.
Найдавнішим
поселенням
раннього
етапу
культури
Трипілля–Кукутені є Бернашівка. Воно розташоване в Подністров’ї
біля с. Бернашівка Могилів-Подільського району Вінницької області.
Сучасне – каліброване – датування вказує на 5367±56 р. до н. е., тобто
Бернашівка існувала вже з 55 ст. до н.е. (Енциклопедія Трипільської
цивілізації, Київ, Укрполіграфмедіа, 2004, т. І-ІІ. Том 2. – С. 40). Це
датування достатньо надійне, адже було отримане як по знайдених там
кістках тварин, так і по вуглецю, що його виділили з фрагментів
кераміки (Відейко М. Ю. Шляхами трипільського світу. – К.: Наш час,
2007. – С. 51).
Кришка з різьбленим орнаментом
(за Збеновичем В.Г.) з Бернашівки.
Археологічний музей Інституту

археології НАНУ (Енциклопедія Трипільської цивілізації.
Том 2, с. 42). ►
Майже одночасно з ним існувало трипільське поселення Окопи,
розташоване біля села Окопи Борщівського району Тернопільської
області поруч з гирлом ріки Збруч – лівої притоки Дністра (приблизно 80
км на захід від Бернашівки). Конвенціональне радіовуглецеве датування
дає вік знахідок 6330±65 років (Енциклопедія Трипільської цивілізації.
Том 2, с. 383). Каліброване (уточнене) датування за допомогою
програми OxCal 3.10 (можна завантажити
з сайту розробника c14.arch.ox.ac.uk)
дає найімовірніший проміжок від 5480
до 5200 р. до н.е. Тобто існування
поселення Окопи також може сягати 55
ст. до н.е.
◄ Результат калібрування ізотопної дати,
виконаного за допомогою комп’ютерної
програми OxCal для зразка із
ранньотрипільського поселення Окопи.
На думку більшості румунських археологів, культура Трипілля–Кукутені
розпочалася з території румунського Прикарпаття (т. зв. фаза
Прекукутень-І), проте ця гіпотеза не підтверджена ЖОДНИМ
радіовуглецевим датуванням. Окрім того, самі румунські науковці вже
сумніваються в тому, що Прекукутень-I – це первісна фаза розгортання
згаданої археологічної культури, а не просто локальний тип пам’яток.
На
основі
наявних
археологічних
даних
можна
стверджувати, що розселення арійців почалося з території їх
найдавніших поселень, а саме з середнього Подністров’я.
Невпинне розселення на навколишні території, періодичне
(приблизно через 50 років) спалювання старих поселень і заснування
нових могло мати як суто прагматичні, так і релігійні причини. До
перших можна віднести опанування кращих чорноземів, збереження
технологій містобудування (діди встигали передати свої знання онукам),
прагнення уникнути перенаселеності внаслідок високої народжуваності і
високої культури плекання дітей.
Релігійною причиною здійснення періодичних переселень на нові
землі могло бути сакральне відтворення Великого Переходу, здійсненого
«у часи, коли все почалося» під проводом першопредка – святого НояЯми-Їми–Зіасудри–Рами–Ману. Цілком можливо, що в основі
світогляду і всього способу життя трипільців була покладена ідея
періодичного оновлення життя за допомогою переходу на нові
землі, опанування цих територій та їх окультурення.
Як пише авторитетний дослідник Трипільської цивілізації
Михайло Відейко, переселення на нові місця не має переконливого
економічного підґрунтя. «Пояснення цьому можна спробувати пошукати
в сакральній сфері. Можливо, вимога розширення племінних володінь на
етапі формування нової, прекукутенсько-трипільської спільності стала
складовою її ідеологічного комплексу? Після того, як спільність пройшла
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через жорстокі випробовування, люди цілком могли ідеологічно обґрунтувати заходи, спрямовані на виживання громади. Одним з них, разом з
новими священними ритуалами, міг бути перехід на інші території. Той,
хто здійснював цей крок, чинив дію, відповідну велінням вищих сил»
(Відейко М. Ю. Шляхами трипільського світу. – С. 68).
Згадка про постійне розширення Арійського простору збереглася
в авестійській міфології – це оповідання про те, що для подолання
перенаселеності цар Їма тричі «розширював землю» для вільного
розселення людей і тварин.

ВЕРТЕБА: ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ, ПІДЗЕМНИЙ КОСМОС
ГІПЕРБОРІЇ
Отже, кращі кроманьйонці Борії під проводом святого Ноя-Ями піднялися
Дністром для заснування першого поселення нового світу. Дністер
(Дана-стер, тобто стрімка вода) – це й була згадана вище в Авесті
благодатна річка «Вахві Датія», що бере початок «на горі Гукар’я» –
нині це гора Розлуч (933 м) на північних схилах Карпат.
Можливо, переселенці піднімалися долиною Дністра доти,
доки не знайшли якесь унікальне місце. Що ж такого особливого
могли побачити перші арії, що потім увійшло в їхню міфологію і навіть
збереглося в одному з імен Ноя–Ями? Як уже здогадалися, йдеться про
велику печеру, або, як раніше казали, «яму», «вертебу», «вертеп».
Схоже, що первинна вара мала «великий льох», тобто всередині
поселення був вхід до печери. Причому ця печера була настільки
велика, що вражала уяву і сприймалася як підземне царство.
Через це в окремих версіях міфології Великого Переходу розповідається
про підземний світ, яким керує бог Яма, тобто «володар печери». Ця
обставина дозволяє локалізувати можливе місцезнаходження первинної
вари, адже під нею або поряд з нею мала бути величезна печера.
Почнемо з того, що краєм з найбільшою у світі загальною
довжиною печер є Тернопільщина: тут їх зареєстровано близько
сотні – і великих, і малих. До найдовших зараховують Оптимістичну
(найдовша в світі гіпсова печера) – 230 км – та Голубі озера – 134 км.
При цьому, на думку завідувача відділу печер Борщівського
археологічного музею трипільської культури Олександра Дудара, нині
відкрито лише 20% підземних порожнин. Кажуть, що в цій місцині можна
взятися за лопату й у себе на городі відкрити печеру.
Більшість печер розташована у Борщівському районі, що
на самому півдні Тернопільської області. Тут знаходиться
Українська Галілея (див. НО-10, 2011). Тут протікає Дністер, а його
лівим берегом – від річки Збруч (де розташоване згадане вище раннє
трипільське поселення Окопи) до річки Золота Липа – простягається
Придністровський карстовий район, що займає площу 7900 кв. км. Усі
печери відзначаються стабільністю температурного режиму та умов
зволоження як протягом доби, так і року.
Подільські гіпсові печери не використовувалися людьми у
стародавні часи. Їх характерною особливістю є абсолютна відсутність
культурного шару. Входи до них є надзвичайно складні і в давні часи

були повністю закриті. Винятком є тільки одна печера, яка
називається – Вертеба (що значить «печера», «улоговина»,
«яма»). І справді, вхід до печери міститься в карстовій воронці (ямі),
яку можна помітити лише з десяти метрів. Цей вхід знаходиться
неподалік села Більче-Золоте Борщівського району, в якому виявлене
трипільське поселення 4440–4100 р. до н.е. (Енциклопедія Трипільської
цивілізації. Том 2, с. 42). Можливо, є й інші входи до печери).
Унікальність Вертеби полягає в тому, що в ній виявлено
величезне багатство археологічних знахідок Трипільської доби (IV–III
тис. до н.е.), – повідомляє Михайло Сохацький, директор
Борщівського
краєзнавчого
музею,
керівник археологічної експедиції HAH
України
з
вивчення
пам’яток
трипільської культури в Подністров’ї.
Починаючи з 1996 року під його
керівництвом здійснюються комплексні
дослідження як самої печери Вертеба,
так і прилеглої до неї території в
радіусі 30–40 км.
◄ Вхід до печери Вертеба.
Відсутність аналогій освоєння трипільськими племенами великих
печерних
порожнин
на
всій
території
поширення
культури,
різноманітність і багатство археологічних матеріалів – все це визначає
сталий науковий інтерес до цієї пам’ятки (докладніше: Сохацький М. П.
Печера Вертеба – визначна пам’ятка трипільської культури). За велику
кількість
археологічних
знахідок
цю
печеру
називають
«Наддністрянською Помпеєю».
Довжина Вертеби становить
близько 9 км, вона горизонтального
типу – як і всі інші місцеві печери.
Температура повітря тут постійно
становить 10–12 С, відносна вологість
92–98 %. Той факт, що тільки Вертеба
була
освоєна
трипільцями,
пояснюється її більшою доступністю,
адже вона розташована на глибині
10–12 м, у той час як інші печери
на Поділлі – на глибині 50–60 м.
◄ Вхід у Вертебу – вид зсередини
Знайдені у Вертебі найдавніші трипільські пам’ятки належать до
приблизно 3200 р. до н.е. Це вже був етап «згортання» Трипільської
цивілізації, яка проіснувала майже 3 тисячоліття. Головною причиною
трансформаційної кризи вважають суттєві кліматичні зміни після
3500 р. до н.е. «Пік похолодання у IV ст. припадає точнісінько на 3199
р. Це встановлено при вивченні річних кілець дубів, які знайдено на
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болотах Ірландії. Цьому передувало виверження вулкану на Алеутських
островах... Не минуло й дев’яти років, як прокинувся ще один вулкан,
цього разу в Ісландії, – Гекла... На додачу до похолодання по всій
планеті випадають кислотні дощі... Клімат став більш континентальним,
а різкий перепад температур між зимою та літом (весна як пора року
просто перестала існувати) викликав катастрофічні повені. Але влітку
лютували посухи.» (Відейко М. Ю. Шляхами трипільського світу. — К.:
Наш час, 2007. – С. 97–98). Можливо, що ці кліматичні зміни якось
спонукали трипільців активніше використовувати можливості печери.
Очевидно, що трипільці могли використовувати Вертебу і значно
раніше. Річ у тім, що ця печера має вигляд великої зали, підпертої
безліччю колон. Якщо ж до цього ще додати
вічну тишу, темряву і космічний спокій, то
стає зрозумілим, що це було ідеальне
місце для молитов, медитацій і візуалізації
майбутнього. Не забуваймо, що на ранньому
етапі
Трипілля
починалося
як
магічна
цивілізація святого народу, що врятувався від
катастрофи Великого Потопу і заснував новий
світ – чистий, гармонійний, святий. Для
перебування у цьому просторі гармонійних
подій активно використовувалися можливості
думки і слова. Якщо на цьому етапі Вертеба
була храмом для медитацій, то стає
зрозумілим, чому в ній не знайдено більш
раннього культурного шару: молитва не
залишає після себе артефактів.
У печері Вертеба нині діє єдиний на
планеті підземний музей Трипільської культури.
Єдиний тому, що трипільці – «діти сонця» –
ніде і ніколи не жили в печерах. Те, що їх
привабила Вертеба, є додатковим свідченням
того, що з її підземним царством вони були
давніми знайомими. Тож може бути, що Вертеба є свідком не тільки
завершального, але й початкового етапу Трипільської цивілізації, так би
мовити, її «альфою і омегою», початком і кінцем.
Можна це вважати збігом обставин, але Трипільська
цивілізація фактично була відкрита саме у Вертебі. Невідомий
мальований посуд ще у 1820 році виявив у печері Ян Хмелецький, а
перше фахове обстеження Вертеби зробили у 1876 археологи А. Кіркор і
С. Козібродський. Нагадаємо, що перше
трипільське поселення на території
сучасної України у 1893–94 роках
відкрив археолог Вікентій Хвойка по
вул. Кирилівській, 55 (нині вул.
Фрунзе) в Києві. Тому офіційним роком
відкриття
Трипільської
культури
вважається 1893 рік.

Музей Трипільської культури у Вертебі ►
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Наступним збігом обставин можна вважати те, що саме у Вертебі в
2005 році знайшли кістки трипільців другої половини 4 і першої
половини 3 тис. до н.е., придатні для аналізу ДНК їхніх власників.
Дослідження провів Олексій Нікітін, який працює в Мічиганському
університеті в США. Результати привели до трьох головних висновків.
1. «Предки господарів Вертеби вели свій родовід від давнього
палеолітичного населення Європи, яке жило тут ще з часів льодовика»
(Відейко М. Ю. Шляхами трипільського світу. — К.: Наш час, 2007. – С.
84). Тобто у Вертебі жили нащадки кроманьйонців Європи, а не
прибульці з інших земель. Арійська раса народилася з середовища раси
європейських кроманьйонців (борійців).
2. «В Україні 55% населення щодо материнської лінії ведуть свої
коріння від трипільців» (Михайло Відейко: ―55% українців походять від
трипільців‖ – http://sd.org.ua/news.php?id=15653).
3. Нинішні українці є автохтонним народом України з
допотопних часів, тобто з часів кроманьйонської (доарійської)
Борії–Атлантиди. Ця теза є логічним висновком з пунктів 1 і 2.
На основі сказаного вище можна припустити, що первинна вара
Ноя–Ями була побудована над печерою Вертеба (можливо, з іншим
входом). Для підтвердження цієї гіпотези потрібно провести серйозні
археологічні розкопки. Як повідомив згаданий вище керівник
археологічної експедиції HAH України Михайло Сохацький, над Вертебою
вже виявлене трипільське поселення.
На його переконання, це поселення і
печера
Вертеба
були
цілісним
комплексом. Іншими словами, під
варою Ноя-Ями був нерукотворний
Великий льох – підземний космос
Гіперборії,
сховище
арійського
генофонду і музей цивілізації.
◄ Підземний космос Гіперборії –
ідеальне місце для медитацій
Тут варто згадати про ще один збіг обставин. 1) Згідно з описом в Авесті,
вара Ноя-Ями мала три кільця забудови, тобто була тримістям,
приполісом, трипіллям, троєю. Схоже, що вона була побудована над
Вертебою. 2) У Вертебі відкрили культуру, започатковану Ноєм з його
варою-триполісом. 3) Через сім з половиною тисячоліть цю культуру
назвали культурою Трипілля.
Що спільного між варою-троєю Ноя-Ями і українським селом Трипілля Обухівського району Київської області? Річ у тім, що раніше на території цього села було давньоруське місто Треполь, згадане в літописі від
1093 р. як уже існуюче. Можливо, воно було побудоване близько 1032 р.,
коли Ярослав Мудрий, укріплюючи кордони Русі, ставив міста по ріці Стугні.
Місто було важливим укріпленням (варою), що захищало Русь від
нападів печенігів, пізніше – половців, а також збірним пунктом для
військ руських князів, які вирушали на боротьбу зі степовиками. Проте
можливо, що воно було побудовано значно раніше, адже в Треполі

беруть початок і йдуть у різні боки Змієві вали, найдавніші з яких
відносять до 2 ст. н. е. Тож первинну вару-трою Ноя-Ями і Треполь
об’єднує те, що це були укріплені поселення – вари – з трьома
кільцями забудови.
Пізніші трипільські поселення також часто робилися за цією
ідеальною колоподібною схемою: навколо центрального майдану
кільцями будувалися житлові та виробничі споруди. Зовнішні кола або
еліпси утворювалися з великих
будинків глухими (затильними)
стінами назовні, які правили за
своєрідний захисний мур.
Прикладом може бути трипільське
місто Петрени, яке налічувало
близько 500 домів (приблизно
4000 мешканців), побудованих у
вигляді 10 концентричних кілець.
Розмір будинків приблизно 8 м на
5 м, на краю міста були крупніші
будови.
◄ План поселення біля села
Петрени (Молдова) за даними
аерофотозйомки (за В. Маркевичем). Приблизно 4000 р. до н. е.

ПОХОДЖЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ
ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Досі походження трипільців залишалося нез’ясованим. Давня гіпотеза
про те, що це прийшле населення, не витримала перевірки
генетичним аналізом (див. вище) і радіовуглецевим датуванням
(найдавніші поселення знаходяться у Середньому Подністров’ї –
в центрі ареалу трипільської культури. «Трипільці, котрі проживали
на теренах України, не були прибульцями ні з заходу, ні з півдня»
(Відейко М. Ю. Шляхами трипільського світу. – С. 64). Не були вони і
прибульцями зі сходу, оскільки виразно прослідковується розгортання
трипільської культури з Подністров’я якраз на схід і північний схід.
Археологія фіксує просування трипільської культури і на
південь та південний захід (Прекукутень), хоча й менш
масштабне в порівнянні зі східним вектором. Так, на західному
березі Чорного моря «виявлено посуд, пов’язаний із традиціями
Прекукутень-III, а турецький археолог Мехмед Оздоган виявив кераміку,
подібну до Прекукутень-II аж на європейському узбережжі Босфору. Ці
знахідки вказують на вірогідність певного шляху із Карпато-Подніпров’я
на Південь ще у другій половині VI тис. до н.е.!» (Відейко М. Ю.
Шляхами трипільського світу. – С. 78).
Не підтвердилась також гіпотеза про те, що трипільська
культура
була
спадкоємницею
древнішої
місцевої
буго-
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дністровської культури. «На жаль, неможливо прослідкувати сліди
контактів із сусідами на сході – скажімо, носіями культури бугодністровської, поселення якої поширені переважно на берегах
Південного Бугу та його приток. Вона теж проявляє європейське
коріння, але до трипільської, здається, жодного стосунку не має. Просто
бугодністровці потрапили на східні території набагато раніше за
трипільців» (Відейко М. Ю. Шляхами трипільського світу. – С. 61).
Ще є гіпотеза про те, що трипільську цивілізацію
заснувати втікачі з навколишніх територій, які постраждали від
різких кліматичних змін у другій половині 6 тис. до н. е.,
передусім від повеней і посух. Вони були носіями різних культур і
технологій, а коли зібралися разом, то здійснили своєрідний синтез.
Такий варіант можливий, але при умові наявності твердого внутрішнього
ядра, спроможного культурно і організаційно об’єднати втікачів. Тому,
висловлюючи цю гіпотезу, відомий археолог Михайло Відейко додає: «Ті,
хто вцілів після стихійного лиха, все ж таки мали шанс вижити. Він був в
об’єднанні в нову громаду. Звичайно, прибивалися до того роду, який
вцілів найбільше» (Відейко М. Ю. Шляхами трипільського світу. – С. 63).
Тому запитання залишається: звідки взялося це культурно-організаційне
ядро, цей рід, «який вцілів найбільше»?
Отже, з одного боку, трипільці не прийшли в Подністров’я з
навколишніх земель, хоча й були з ними культурно і технологічно
пов’язаними. З другого боку, трипільська культура не була
продовженням місцевої культури. То звідки тоді трипільці взялися в
Подністров’ї в 55 ст. до н.е.? Десантувалися з неба?
Відповідь дає арійська міфологія про Великий Потоп в поєднанні
з результатами досліджень територій Чорного моря, затоплених
внаслідок Циркумпонтійської катастрофи якраз у районі 55 ст. до н.е.
Трипільську цивілізацію заснувала організована група неолітичних землеробів, які завчасно переселилися в Подністров’я з
територій, які до затоплення в 55 ст. до н.е. були головним
центром
землеробства
і
тваринництва
допотопної
кроманьйонської цивілізації.
Нова громада – зародок нової цивілізації – була цілеспрямовано
сформована ще в середовищі старого суспільства. Ці люди були добре
поінформовані про технологічні здобутки тогочасного світу і взяли в
нього все, що вважали найкращим. Тому то, «якщо подивитися на
найдавніший посуд трипільської культури, який в Україні знайдено під
час розкопок поселення Бернашівка на Дністрі, з таких позицій, можна
побачити риси різних археологічних культур» (Відейко М. Ю. Шляхами
трипільського світу. – С. 60). Інакше й не могло бути. Трипільці отримали перевагу не завдяки володінню якоюсь унікальною технологією, а завдяки тому, що зібрали всі найкращі елементи
старого світу і об’єднали їх в якісно нову систему. Зокрема, ідея
вари-трої також не була абсолютно новою – її обриси бачимо в конструкції мезолітичного храму Гобеклі-тепе допотопної Борії (див. вище).
Щоб краще зрозуміти механізм заснування Трипільської
цивілізації, уявіть собі, що подібний процес відбувається сьогодні.
Скажімо, в якомусь мегаполісі сформувалася громада людей з наміром

«почати нове життя». Вони дослідили наявні технології, відібрали ті, які
вважали найкращими для себе, продали все непотрібне, покинули своє
місто і побудували на вільній території свій передовий екополіс. Він
буде суттєво відрізнятися від старого міста, але не тому, що
переселенці винайшли щось принципово нове, а тому, що вони
об’єднали вже наявні здобутки в нову систему.
Якщо до цього технологічного концентрату додати передову
організацію і передовий світогляд, то це буде місто нової цивілізації. За
його успішним прикладом згодом почнуть творитися нові міста, причому
вихідцями не тільки з цього екополісу, а й з інших старих міст. Очевидно,
що почне поширюватися мода на запропонований новою громадою стиль
життя, світогляд, організацію, технології. Археологи, які через багато
тисячоліть
досліджуватимуть
заснування
цієї
цивілізації,
також
констатуватимуть, що «нові люди» не прийшли з сусідніх територій, а
також не були продуктом розвитку місцевого сільського населення. То
звідки ж взявся цей цивілізаційний десант? Відповідь нам уже відома:
новий світ заснувала громада, які здійснила Великий Перехід.
Схема Великого Переходу і
заснування Трипільської
(Арійської) цивілізації
у 55 ст. до н.е. ►
На схемі добре видно, що переселенці відійшли з Понтійської
рівнини на північний-захід «з
запасом» – для гарантованого
захисту від майбутнього потопу,
адже
вони
не
знали,
де
зупиниться вода. Переселення
на вищу землю (Вищу Борію, або
Гіперборію) розпочали руслом
ще допотопного Дністра, який
перетинав всію Західну Атлантиду і впадав у Понтійське озеро. Перехід
вздовж річки є найпростішим, адже необхідні речі (інструменти,
продукти, запаси зерна) можна було тягнути вгору на плотах або
човнах.
Щоб убезпечитися від розливів такої великої річки як Дністер,
переселенці піднялися вгору вздовж притоки Дністра – річки Серет. На
підвищенні, якраз над печерою Вертеба, заснували Трою – первинну
вару святого Ноя, тобто Нового – лідера нових людей. Можливо, це було
не дуже зручно, бо треба пройти з кілометр до річки Серет, зате тут
було безпечніше з огляду на бурхливі весняні повені.
Нагадаємо, що в середині 6 тис. до н.е. завершився теплий і
сухий Бореальний кліматичний період (7–5,5 тис. до н.е.) і розпочався
теплий і вологий Атлантичний період (5,5–3,5 тис. до н.е.) – див.:
http://en.wikipedia.org/wiki/Boreal_(period). Відповідно, весняні повені
стали потужнішими, а тому жити на березі малої річки було безпечніше.
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Засновники Арійської цивілізації діяли фундаментально, тому своє
укріплене поселення побудували на пагорбі над печерою.
Ще раз наголосимо, що нова культура не з’явилася на порожньому місті.
Духовні, організаційні і технологічні зародки Арійської цивілізації
визрівали в середовищі допотопної Борії. З виходом у вільний простір
Ар’яна Вежі ці зародки нового життя скинули вантаж застарілих
підходів і дали стократні плоди.

ТРИПІЛЬСЬКІ АГРОМІСТА – ПЕРШІ МІСТАДЕРЖАВИ
Згідно з Авестою, мінімальна кількість людей для заснування
самодостатньої вари – міста-держави – становила 1900 людей, хоча це
може бути символічне число: 300+600+1000. Згідно з даними археології,
найдавніші трипільські поселення були достатньо компактними і
малочисельними. Проте по мірі просування з Ар’яна Веджі (Подністров’я)
до Дніпра міста-держави постійно зростали і набували дедалі більшої
могутності. Найбільших масштабів вони досягнули на Черкащині. Так,
трипільське місто біля села Майданецьке у 4 тис. до н.е. вже займало
площу 250 га і налічувало близько 2000 помешкань, які були розміщені
у чотирьох еліптичних кільцях. У
такому місті могло проживати більше 10
тисяч населення – у 5 разів більше, ніж
в ідеальній варі Ноя-Ями.
◄ Реконструкція загального вигляду
трипільського міста біля села
Майданецьке за даними магнітної
зйомки та археологічних досліджень.
Малюнок М.Ю.Бабенко.
Ще більший мегаполіс розташовувався між селами Тальянки і
Легедзине: площа 450 га, до 2800 будівель з концентричним
розташуванням і населенням до 25 тис. мешканців.
Деяке уявлення про вару може дати відкрите у 1987 році містообсерваторія Аркаїм (3 тис. до н.е.), що знаходиться на Південному
Уралі на широті Києва. Аркаїм має діаметр 150 м і площу майже 2 га, в
ньому могло проживати близько 2 тисяч людей. Місто має два кільця
забудови – на відміну від вари Ноя-Ями, яка
мала три кільця. Нагадаємо, що міста з
трьома кільцями забудов називалися «троя»,
«тримістя», «триполі» (три поліси), тобто
«троя» обов’язково мала чітко виокремлене
внутрішнє місто, середнє місто і зовнішнє
місто.
◄ Макет Аркаїма з внутрішнім і зовнішнім
«містами» (http://arkaimnew.ru/ru/opisanie)

До речі, на протилежній стороні
від Києва на тій самій відстані
(30 градусів довготи) знаходиться Стоунгендж. Схоже, що ці
три точки зафіксували уявлення
аріїв про географію Європи:
Стоунгендж і Аркаїм – це її
західний і східний кордони, а
Київ – це її центр.
На думку вітчизняних
археологів,
трипільські
міста
«були не тільки центрами племінної округи, а й самостійними суспільноекономічними одиницями, які цілком забезпечували себе продуктами
землеробства і скотарства. Такі ж поселення-гіганти, як Майданецьке
(площею 140 кв. км.), Тальянки (площею 250 кв. км.), на думку Михайла
Відейка, були адміністративними, військовими, ідеологічними осередками з
певними ознаками міста. Про це, насамперед, свідчить наявність
громадських споруд. Так, у Майданецькому розкопано двоповерхову
будівлю розміром 24х7 м. На другому поверсі виділені два приміщення, які,
найімовірніше, використовувалися для зборів чи молитов. Як зазначає
автор, площа найбільших будівель Майданецького перевищує 1000
кв. м., тобто не поступається за розмірами громадським спорудам доби
енеоліту у Месопотамії. Як пише далі Михайло Відейко: «Рівень мікрогрупи
поселень, що включає великі поселення, середні та малі, знаходить
відповідність у такій структурі, як «ном» (назва месопотамського містадержави). Їх зближують наступні ознаки: наявність ієрархії поселень,
розміри території, чисельність населення, його моноетнічність». Отож,
можна сказати, що в серійному варіанті таке важливе цивілізаційне
досягнення людства, як місто-держава (ном, поліс і т. д.), вперше у
світовій історії було випробуване на теренах сучасної України»
(Валентин Мойсеєнко. Трипільські протоміста і світова цивілізація.
«Дзеркало тижня» №29, 02 серпня 2003).
Чи були трипільці об’єднані в єдину державу з сильною
центральною владою? Археологічні дані це заперечують. Сильна
централізована держава завжди залишає після себе ознаки єдиних
стандартів, культурної і технологічної уніфікації. «Якщо подібна держава
дійсно створювалася, то не було б жодних проблем віднайти свідчення
цього під час археологічних розкопок. Яскравий приклад – формування
держави Русь з центром в Києві. Впродовж якихось 100–150 років політичний центр зумів поширити свої культурні стандарти: на величезній
території – від Новгорода до Галича – склалася досить однорідна матеріальна культура. Місцеві археологічні культури за цей час майже зникли.
Отже, якби трипільська держава утворилася і проіснувала хоча б
років 200, ми неминуче мали б помітити сліди подібної уніфікації та
спроб «нової влади» поширити власні культурні стандарти (в тому числі
в релігійній сфері) на підлеглі території. Однак нам весь час доводиться
вивчати саме локальні вияви трипільської культури, причому їх число
невпинно зростає десятиріччя за десятиріччям» (Відейко М. Ю. Шляхами
трипільського світу. — К.: Наш час, 2007. – С. 188).
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Отже, єдиної централізованої держави, подібної до Русі, у
трипільців не було, проте їхні громади активно взаємодіяли.
«Впродовж 1000 років різноманітні традиції розпису посуду досить
химерно перепліталися, впливали одна на одну, в результаті чого
зростала кількість варіантів та типів. ... Це як узори на вишиванках –
для кожного регіону свої» (Відейко М. Ю. Шляхами трипільського світу.
— С. 74). Тобто єдина етнічна культура була надзвичайно локалізованою
і володіла величезною внутрішньою різноманітністю.
Такого роду локалізація і політична роздробленість зазвичай
призводить до військових конфліктів. Проте характер архітектури
трипільських міст вказує на те, що вони не мали захисних мурів,
отже не вели між собою війн. «Агроміста трипільської культури – це
типові міста-держави з різноманітним осілим землеробським населенням.
Розташовувались вони наближено одне від одного, а також не мали
спеціалізованих військових оборонних споруд, що свідчить про неконфліктне господарське, суспільне, культурне співіснування цих поселень.
Самі поселення розташовувалися таким чином, щоби протистояти
різноманітним природним впливам, зокрема таким, як повені, буревії,
снігові замети, проникнення великої кількості хижих звірів, мігруючих
давньоукраїнським тереном гігантських стад дикої худоби, приміром
турів» (Валерій Сніжко. Катарсис. Природне осмислення українознавства. Журнал «Social Science», №4-2011, www.social-science.com.ua).

ЧОМУ ТРИПІЛЬЦІ БУЛИ ОЗБРОЄНІ ДО
ЗУБІВ
Констатуючи мирний характер трипільського суспільства, дослідники зі
здивуванням констатують високий рівень його мілітаризації. Величезна
кількість зброї, що збереглася до нашого часу, говорить про те, що
трипільці були надзвичайно озброєними. «Склалася дивна традиція
описувати трипільців як народ мирний, не здатний себе захистити.
Можливо, трипільці дійсно відчували відразу до насильства, були
людьми виключно миролюбними, але за тисячолітню історію встигли
розробити й виготовити величезну кількість зброї... Можливо, відоме
гасло «хочеш миру – готуйся до війни» виникло саме в ті далекі часи»
(Відейко М. Ю. Шляхами трипільського світу. — С. 189).
«Набір озброєння, що його можна реконструювати за даними
розкопок трипільсько-кукутенських поселень і могильників тієї епохи вражає: молоти, сокири-молоти (як кам’яні, так і металеві), ножі і
кинджали (у тому числі мідні), наконечники стріл і дротиків – за
усіма параметрами чи не найдосконаліший і найефективніший
комплекс озброєння у цій частині Старого Світу... До речі, у цивілізованій Месопотамії, яка традиційно вважається винятково войовничим
краєм, клинкова зброя з’явиться через кілька сотень років після Європи.
Мабуть, нині варто таки визнати: Стара Європа сім–п’ять тисяч років тому
інтенсивно і досить винахідливо озброювалася, незважаючи на здавалося б
цілком мирний і демократичний вигляд "цивілізації Богині"» (Відейко М.Ю.
Україна: від Трипілля до антів. – К: КВІЦ, 2008. – 280 с., с. 26–27).

«Вершиною конструкторської думки та енеолітичного зброярства можна
вважати сокири-молоти з каменю та металеву зброю. Перші вироблялися
6000 років тому на теренах України носіями трьох культур, остання – лише
однією,
трипільською...
Володіючи
монополією
на
виробництво
найсучасніших (для V–IV тис. до н.е.) видів зброї, маючи чисельну перевагу
над сусідами, трипільці в період енеоліту були на території України
домінуючою військовою силою, що дало
їм можливість заселити територію від
Карпат до Дніпра» (Відейко М. Ю. Шляхами
трипільського світу. — С. 198).
Кам’яні сокири-молоти. Софіївський
могильник (Київщина), 3000 р. до н.е. ►
Чи не є це суперечністю, що відверто
миролюбний народ так активно культивує
мілітаризм? Аж ніяк! Миролюбність і озброєність – це дві складові
одного цілого. Річ у тім, що спроможність до ефективного самозахисту
є найпотужнішим чинником, що стримує зовнішню агресію. І навпаки,
беззахисність противника і спокуса легкої перемоги є головним
чинником, який провокує агресора. Цей принцип підтверджено сучасною
статистикою (див.: http://sd.org.ua/news.php?id=12476). Тож чим м’якша
людина, тим сильніше вона має бути озброєною.
Поєднання внутрішньої м’якості зі безпрецедентною
збройною
потугою
було
важливим
чинником
мирного
співіснування трипільських міст-держав. «Ми люди мирні... Цілком
ймовірно, що саме такою ритуальною, завченою фразою, вимовленою з
добре поставленими інтонаціями традиційно розпочинали переговори зі
своїми сусідами трипільські вожді. Однак і вони, і їхні партнери по
перемовинам чудово розуміли, що це лише ввічливі слова, такий собі
дипломатичний протокол. Тому що обидві сторони добре знали: коли
виникне потреба, то "мирний" вождь зможе виставити до бою достатньо
чисельний та, як кажуть, до зубів озброєний (найсучаснішими зразками
списів та сокир) загін воїнів» (Відейко М.Ю. Україна: від Трипілля до
антів. – К: КВІЦ, 2008. – 280 с., с. 26).
Таким чином, трипільці опанували найкращі на планеті
чорноземи тому, що були найсильнішими. «Тривалий час були
поширені думки про постійний тиск на трипільців з боку агресивного
кочового населення степової смуги. Однак детальніше вивчення
археологічних даних показало, що думки про "агресію зі сходу"
виявилися перебільшенням. Відомий нам комплекс озброєння степовиків
далекий від трипільського. Уявлення про могутню "степову кінноту"
виявилися необґрунтованими. Демографічний потенціал населення
степової смуги не йшов у жодне порівняння з мобілізаційними
можливостями трипільського населення лісостепу, оскільки лише одне
поселення-протомісто могло виставити воїнів більше, ніж степові
племена між Дніпро і Дунаєм разом узяті» (Відейко М. Ю. Шляхами
трипільського світу. — С. 200). Природно, виникає запитання: якщо
трипільці не воювали між собою і не мали серйозного зовнішнього
противника, то як вони підтримували високу боєздатність?
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Відповідь проста: якщо немає війни, то для підготовки воїнів
використовується гра у війну. Це стандартна практика як у
минулому, так і в сучасності. Вірогідно, що відсутність бойових дій
трипільці компенсували ритуальною «грою у війну». Такого роду ігри,
скоріше всього, мали релігійний характер, тобто вважалися виконанням
волі Небес. Тобто гра у війну була ключовою складовою релігійної
системи трипільців. Олімпійські ігри «для богів» давніх гелленів (до речі,
вихідців з надчорноморського Геллона) – це був тільки блідий відблиск
масштабних ігрових змагань їхніх трипільських предків.
Гра у війну дозволяла здійснювати ефективну підготовку воїнів
без занурення у негативну енергетику людиновбивства. Тож якщо
згодом воїнам доводилось виясняти стосунки з реальним ворогом, то це
розглядалося як продовження ритуальної гри, а тому здійснювалося
відносно легко і весело. Можливо, саме з тих пір в українській мові
залишилося «виграти війну» і «програти війну», а бій розглядався як
ритуальний танок: «Виступають стрільці січовії у кривавий тан...».
Важливим чинником обороноздатності трипільських міст було
формування ними професійної армії, до якої при необхідності завжди
могло долучитися ще чисельніше озброєне до зубів народне ополчення.
«Володіння спеціалізованою зброєю та її ефективне використання
вимагали формування навичок, тобто тренувань. З часом це, швидше за
все, привело до появи професіоналів у галузі військової справи...
Розвивалася воїнська культура, з’явилися певні зовнішні відзнаки вояків
– прикраси та амулети, що відображено в іконографії та знахідках
відповідних артефактів» (Відейко М. Ю. Шляхами трипільського світу. —
К.: Наш час, 2007. – С. 199). Про це у нас ще буде окрема розмова в
розділі про формування арійських варн.

ЕТНОМЕРЕЖА – АРІЙСЬКА ДЕРЖАВА
ЗОЛОТОЇ ДОБИ
Ми вже побачили, що величезні території правобережної і частково
лівобережної України заселяло етнічно однорідне населення, що мало
спільних предків (адже походило від первинного арійського племені 55
ст. до н.е.) і проживало в самодостатніх і самобутніх містах-державах
(агромістах), які активно взаємодіяли між собою без серйозних
конфліктів. Вони не мали вираженого єдиного адміністративного центру,
проте могли мати спільний духовний центр.
Чи можна таку форму організації називати державою? Зазвичай
державами називають утворення з вираженою владною вертикаллю і
централізованим
адмініструванням.
Трипільці
не
мали
такої
централізованої держави, а проте їхнє суспільство мало чітку
організацію і успішно розвивалося впродовж майже трьох тисячоліть.
Тому держава була, але інша. Яка?
В сучасних термінах такий тип держави називається
ЕТНОМЕРЕЖА. Її основні ознаки:
1. Наявність єдиної етнічної самосвідомості, етнічної культури і
релігії, що підтримується спільним духовним центром. Тобто етномережа

має спільне інформаційне поле, когерентність якого забезпечується
синхронним здійсненням священних ритуалів і та інших спільних дій.
2.
Всі
адміністративні
функції
зосередженні
на
рівні
самоврядування самодостатніх агроміст, взаємодія між якими має
характер координації, орієнтованої на досягнення консенсусу.
3. Єдине централізоване управління створюється тимчасово на
добровільній основі задля досягнення конкретної мети, тобто має характер
проектів. Найпоширеніший приклад таких проектів – військові союзи.
Засновувані за схемою ідеальної вари, трипільські поселення
були самодостатніми суспільно-економічними одиницями, спроможними
повністю забезпечити себе продуктами землеробства і скотарства. Ці
агроміста були першими містами-державами, державами-корпораціями.
Вся Арійська цивілізація була мережею таких міст-держав, в
яких проживало етнічно близьке населення – «нові люди»,
нащадки Ноя.
Уявлення про Етномережу пояснює, чому трипільські містадержави не воювали між собою.
По-перше, тому що це був один народ – перший народ
нової раси з яскравим відчуттям власної арійської ідентичності і
відмінності від навколишніх неарійських племен. «Близько
середини V тис. до н. е. трипільці досягли середньої течії р. Рось, а через
сотню-другу років – Дніпра. На той час трипільська ойкумена являла
собою одну із найбільших (і найкращих за якістю ґрунтів) територій на
континенті. Ця багата земля була володінням нащадків лише
одного племені, з якого тисячу років тому все починалося»
(Відейко М. Ю. Шляхами трипільського світу. – С. 69).
По-друге, не було серйозних підстав для конфліктів, адже
ресурсів вистачало для всіх. Практика постійного оновлення життя
шляхом періодичного спалювання старих міст і заснування нових не
допускала перенаселення. Тому у справі освоєння безкраїх нових земель
сусідні міста-держави були скоріше союзниками, чим конкурентами.
По-третє, з самого початку у нового народу сформувалась
колективна
ментальність
з
соціотипом
етико-інтуїтивний
інтроверт (псевдонім – «Миротворець»). Для цього соціотипу
властива відраза до насильства і прагнення вирішувати конфлікти
мирним шляхом. Соціотип «Миротворець» визначає етнопсихіку й
сучасного
українського
етносу,
що
є
додатковим
свідченням
спадкоємності трипільців і нинішніх українців.
По-четверте, містами керували брахмани, які діяли за
прикладом свого першопредка – святого Ноя. Вони знали, що
найкраща перемога – це зробити противника своїм другом (див.:
Мистецтво перемагати. http://sd.org.ua/news.php?id=15338).
По-п’яте, кожне місто-держава мало ефективну армію,
завжди готову вчинити надзвичайно жорсткий опір будь-якому
агресору. Тому якщо в когось і виникала спокуслива думка
розграбувати сусіднє місто, то при згадці про поголовно озброєне
населення така думка швидко зникала. З погляду сучасних реалій,
трипільська самооборона формувалася за швейцарською моделлю (див.:
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Швейцарія
не
має
армії.
Швейцарія
http://sd.org.ua/news.php?id=16880).
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НАРОДЖЕННЯ АРІЙСЬКИХ ВАРН
Комплексний підхід до походження Трипільської цивілізації дозволяє
зрозуміти механізм формування арійських варн, тобто структурування
суспільства на брахманів (святих мудреців), кшатріїв (воїнів) і вайш’їв
(господарників). Як ми вже знаємо, початкова група засновників
нового світу – громадян першого арійського міста-держави –
складалася з чоловіків і жінок, які перебували у стані святості.
Цей
їхній
стан,
скоріше
всього,
був
результатом
тривалої
цілеспрямованої роботи над собою, адже вони сформувалися у
кризовому світі, в якому домінували процеси розпаду (саме в
моральному занепаді старого світу бачить головну причину Великого
Потопу біблійно-сумерська міфологія). Їхній лідер – святий Ной –
знайшов цих людей, навчив, організував і вивів на нову
територію. Завдяки стану святості цієї групи навколо них відбувалися
тільки позитивні події, в сучасних термінах, вони перебували у Просторі
волі, в ситуації повної безпеки. В термінах Євангелія, Трипільська цивілізація була заснована в «Царстві божому» (просторі позитивних подій).
Згідно з сучасними дослідженнями, для життя у Просторі волі
потрібно пройти три фази:
1) індивідуальний рух до Простору волі (особисте очищення,
оздоровлення і самовдосконалення);
2) колективне входження у Простір волі (досягнути простору
позитивних подій навколо себе можна тільки сформувавши навколо
якісне людське середовище);
3) колективне закріплення у Просторі волі (досягнення повної
самодостатності на новій території).
Перші дві фази відбувалися в середовищі старої цивілізації Борії,
третя – у просторі Гіперборії, початкова територія якої називалась
Ар’яна-Вежа («арійський простір-зародок», «арійська країна-початок»).

ГІПЕРБОРІЇ – НАРОД БРАХМАНІВ
Фактично, все населення первинної вари святого Ноя складалося з
брахманів, тобто святих мудреців. У гелленській традиції їх називали
гіперборіями. Не важко собі уявити, що це були люди з розвиненою
інтуїцією, оптимістично налаштовані, миролюбні, ввічливі, схильні до
глибокого мислення і медитацій, з тонкою організацією нервової
системи, відкриті до всього нового і цікавого. Тільки такі ідеалісти могли
покинути звичний спосіб життя і почати освоєння нового простору. З
погляду соціоніки інтегральний психотип святого народу Ноя
описується соціотипом етико-інтуїтивний інтроверт, псевдонім –
«Миротворець» («Доктор Ватсон»).
Сукупність психічних якостей «Миротворця» автоматично
означає відразу до насильства: таким людям властиві неагресивність і,
зазвичай, неспроможність до швидких реакцій у випадку зовнішньої
агресії. В термінах соціоніки, у первинного трипільського племені була
слабка «чорна сенсорика» («силова сенсорика») – психічна функція, що

відповідає за вміння чинити тиск на інших або опиратись зовнішньому
тиску. «Чорна сенсорика» була у трипільців «точкою найменшого
опору», тобто найвразливішим місцем. Усвідомлення такої психологічної
незахищеності породжує почуття тривоги, що несумісне з Простором
волі, адже негативні емоції тягнуть донизу – у простір негативних подій.
Який вихід знайшов народ-«Миротворець» з цієї колізії?
Відсутність внутрішньої агресивності трипільці компенсували зовнішньою
мілітаризацією, культивуванням сили і гонкою озброєнь, які возвели в
ранг релігії. Настанова «Озброюйся!» була перетворена на
абсолютний імператив. У результаті все населення було озброєне до
зубів (подібно до нинішньої Швейцарії), а бойовий дух і тактичні навички
вироблялися передусім за допомогою постійних тренувань (гри у війну),
що починалися з самого дитинства і шліфувалися в реальних бойових
діях із зовнішніми ворогами в ході освоєння нових територій.

ВАРНА КШАТРІЇВ – КАСТА ПРОФЕСІЙНИХ ВОЇНІВ
Але на цьому «етичні» та «інтуїтивні» трипільці не зупинилися. Зі свого
середовища вони почали добір людей з сильним типом нервової системи,
в термінах соціоніки – «логіків» і «сенсориків». З них була сформована
спеціалізована організація професійних воїнів – варна кшатріїв. Слово
«кшатрій» походить від слова «кес», що означає загострення; звідси
слова «коса» (що може означати зібране волосся, гострий інструмент
або видовжену смугу землі), «косак» – великий ніж, меч, «козак» –
мечник, воїн, «кесар» («кайзер») – військовий зверхник. Слово варна
означає «колір», «барва», «забарвлення», «якість». Люди, які
входили до варни кшатріїв, відрізнялися від решти суспільства
своїми вродженими психічними якостями.
Річ у тім, що воїнська функція є безумовно корисною для
суспільства в цілому, проте вбивство людини, притаманне бойовим діям,
руйнує індивідуальну психіку звичайної людини. Проблема вирішується
шляхом делегування цієї суспільно корисної функції спеціалізованій касті
(від лат. castus – чистий, однорідний), або варні. Психіка варни кшатріїв
невразлива до негативної енергетики людиновбивства. Убивство зовсім
не руйнує психіку таких людей, бо вона захищена бронею совісті воїна –
честю і розумінням обов’язку.
Таким чином, з появою професійних воїнів первісно
однорідне арійське суспільство структурувалося на дві соціальні
підсистеми – кількісно і політично домінуючу варну брахманів і
значно менше чисельну варну кшатріїв (святих воїнів).
Народжена брахманами варна кшатріїв мала стати носієм тих
якостей, яких не вистачало варні брахманів, фактично, стати
психологічною протилежністю. З другого боку, ці дві варни повинні бути
психологічно доповнюючими і взаємозалежними – це зробило би
соціальну систему стійкою. Така доповнююча протилежність була
досягнута формуванням варни кшатріїв як лицарської структури
з
колективним
соціотипом
логіко-сенсорний
екстраверт,
псевдонім – «Адміністратор» («Шерлок Холмс», гумористична
назва – «Бульдозер»). Психологічні стосунки між соціотипами
«Миротворець» і «Адміністратор» називаються дуальними, вони є
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найбільш гармонійними, комфортними і стабільними, а також
найсприятливішими для самореалізації обох сторін дуальної взаємодії.
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ВАРНА ГОСПОДАРНИКІВ
Згодом, по мірі розростання арійського етносу і збільшення його
внутрішньої різноманітності, було зроблено наступний крок: з варни
брахманів виокремилась варна господарників – «людей праці».
Психологічно вона була близькою до варни брахманів,
розділення ж відбулося передусім за ознакою «творення
нового»
і
«тиражування
сотвореного».
Тому
діяльність
господарників назавжди зберегла на собі відбиток брахманства, а саме
виконання будь-якої роботи як священнодії, як циклічне відтворення
божественного ритуалу (від слова «рита» – порядок, колообіг, лад).
Природно, що варна господарників мала той самий
інтегральний соціотип, що й варна брахманів, тобто етикоінтуїтивний інтроверт – «Миротворець». Відповідно, варна
господарників також перебувала у стосунках повного доповнення до
варни кшатріїв з соціотипом логіко-сенсорний екстраверт – «Адміністратор». Завдяки такій психологічний структурі досягалася гармонійна
єдність народу і сформованої ним армії. Підтвердженням гіпотези про
дуальну взаємодію арійських варн Трипільської доби є те, що така ж
сама соціонічна структура притаманна сучасній етнопсихіці українців.

ТРИПІЛЬСЬКА РЕЛІГІЯ
На жаль, у сучасній масовій свідомості слово «релігія» означає
сукупність якихось світоглядних постулатів і давніх обрядів, які не
надаються для раціонального пояснення, а тому тримаються на сліпій
довірі «пастви». Але так було не завжди. Нинішній жалюгідний стан
релігії є лише свідченням її занепаду і розкладу. Хай це нас не дивує.
Врешті-решт, будь-яка жива система проходить періоди народження,
становлення, розквіту і занепаду, який завершується або остаточним
розпадом, або перенародження і початком нового циклу життя.
А якою була Арійська релігія з самого початку? Можемо
впевнено сказати, що на етапі свого народження Арійська релігія
відрізнялася від теперішньої як день від ночі.
Почнемо з первинного, а отже істинного значення слова релігія:
ре – повторення, лига – зв’язок, тому «релига» – це «відновлення
зв’язку». Зв’язку чого з чим? Річ у тім, що по мірі формування земної
свідомості в людини дедалі більше затуманюється її духовна свідомість.
Тож після чергового земного втілення духовна сутність дуже швидко
забуває про своє походження – подібно до того, як під час сну людина
забуває хто вона насправді, тож сон їй здається єдиною можливою
реальністю. Завдання релігії – відновити зв’язок між духовною і
земною свідомістю людини, повернути їй цілісне уявлення про
буття, про сутність самої людини, її мету, шляхи та критерії її
досягнення. Справжня релігія веде до перетворення людини на
боголюдину, тобто на земну істоту з божественною самосвідомістю.

Дані археології та фрагментарні залишки стародавніх вірувань
дозволяють зробити висновок, що первинна Арійська релігія була
проста, ясна, лаконічна і практична. Вірили тільки в те, що розуміли,
тому первісна релігія була цілісною системою знань, перевірених
суспільною практикою. Робили тільки те, про що знали, тому й
називали цю релігію словом Віда, тобто Знання. Своєю простотою
та практичністю, а відтак і ефективністю Арійська релігія відрізнялася
від суперечливого хаосу, на який свого часу перетворилася перестаріла
релігія кроманьйонської Борії-Атлантиди.
Почнемо з того, що арійці ясно усвідомлювали себе духовними
сутностями, що втілились у фізичному світі як в ігровому просторі для
того, щоб радіти життю, розвиватися особисто і колективно,
одухотворювати і вдосконалювати навколишній світ. З того часу
залишилося слово «людина», що означає «гравець».
Обов’язкова умова гри – свобода дій в рамках ігрових
правил, тому трипільці сформулювали Арійський вольовий імператив,
що донині зберігся в «Законах Ману»: «Все, що робиться з власної волі,
— добро. Все, що робиться з чужої волі, — зло. Треба знати це коротке
визначення добра і зла».
У процесі гри людина повинна покращувати ігровий простір – як
для своїх нащадків, так і для самих себе у наступних втіленнях, звідси
гасло «Світ після нас має стати кращим!». Головною мотивацією
поліпшення фізичного простору були знання про реінкарнацію, тому,
дбаючи про нащадків і гармонію світів, арійці дбали про самих себе і свої
майбутні можливості втілених гравців (sd.org.ua/news.php?id=19902).
Тому можна казати, що ідеалізм арійців – це був доведений до логічного
завершення прагматизм.
Отже, повторимо, головна особливість Арійської релігії
Трипільської доби («Золотої доби») – це її цілісність і
раціональність. Вірили в те, що розуміли.
Робили те, у що вірили. Все, що можна було,
перетворювали на гру. Навчання, праця і гра
були невіддільні одне від одного.
Арійці нікому не поклонялися. Вони вірили
у Творця Всесвіту, тому що усвідомлювали себе
Його
частинкою,
втіленою
у
сотвореному
фізичному світі. Вони віддавали пошану Природі,
бо сприймали її як свою люблячу Матір. Вони
шанували
чоловіче
й
жіноче
начало
і
культивували гармонію між ними.
Гуцульський згард (оберіг): Атакуюча сварга –
символ Центру, навколо якого обертається світ ►

ТРИ НАСТАНОВИ СВЯТОГО НОЯ
Якщо ж безпосередньо перейти до релігійних настанов,
керувалися трипільці, то їх можна звести до трьох пунктів.

якими

1. ОСВЯЧУЙСЯ! Щоб жити радісним і повноцінним життям,
треба перебувати у просторі позитивних подій – на високих

31

32

планах буття, або, яка казали в давнину, «на вищих планетах»
(Простори буття – http://sd.org.ua/news.php?id=20214). А для цього
спільноті треба перебувати у стані святості і притаманному святості
«веселії духу» (як казав Григорій Сковорода). Тому трипільці
культивували все, що піднімає дух людини, милує її око і слух: чиста і
ввічлива мова, милозвучні пісні, розписна кераміка, вишиваний одяг,
красиві сильні люди, гарні діти, шляхетні вчинки, щирі стосунки,
впорядковані і захищені поселення, добре налагоджене господарство.
Будь-яка робота – чи то засівання поля, чи збирання урожаю, чи
виготовлення тканин – виконувалася з піснями, а тому перетворювалася
на цікаву гру, навчання, змагальність і задоволення. Найвища у світі
пісенність українців – це відгомін трипільських духовних гімнів,
магічних мовних практик та ігрових пісень. Чарівна сила слова нині
добре зрозуміла тим, що практикують самооновлення Живим Словом.
Невгамовне прагнення українців до волі – це відгомін арійського
«Все, що робиться з власної волі, – добро». Ретельне підтримання стану
святості здійснювалося за прикладом першопредка Ноя–Рами, а
нагадуванням про нього були зображення Мамая – у вигляді статуй і
картин. «Мамай – кам’яна статуя в степу» (Борис Грінченко. Словарь
української мови. – Т. 2). «Сидить Мамай, в кобзу грає. Що замислить –
то все має!» – це не що інше, як опис людини у Просторі волі.
Кожна варна мала свого бога-егрегора. Бог-егрегор варни підтримує її цілісність, дозволяє обмінюватися інформацією та енергією поза
часом і простором (Боги арійських варн – sd.org.ua/news.php?id=18897).
2. ОЗБРОЮЙСЯ! Миролюбний і м’який народ з чутливою
нервовою системою і вразливою «чорною сенсорикою» (точка
найменшого опору етико-інтуїтивного інтроверта) потребував
впевненості у своїй безпеці. Без такої впевненості неможливо
утриматися у Просторі волі (просторі Царства божого), адже тривога
відразу ж «висмикує» людину вниз і занурює у простори боротьби і
страждань. Тому своє м’яке нутро трипільці захистили найсильнішою у
тодішньому світі бронею воєнної науки і передових озброєнь.
Якщо інші народи озброювалися по мірі необхідності, то у
трипільців мілітаризація і гонка озброєнь були фундаментальною
релігійною настановою. Культ сили розвивався незалежно від того, була
зовнішня загроза чи її не було. Просто бути найсильнішими вважалося
нормою для нової раси. Воїнське виховання починалося з раннього
дитинства, з невинних дитячих ігор (див.: Олексій Мандзяк. Бойові
традиції аріїв. – «Мандрівець», 2006. – sd.org.ua/news.php?id=18238).
Зброя набувала ознак вишуканості: бойові сокири припасовувалися під
ліву чи праву руку, а наконечники стріл виготовлялися так, що при
попаданні в плоть вони закручувалися і проникали глибше. Кожен
чоловік був воїном («швейцарська модель»).
Революційним винаходом стало формування варни кшатріїв
(касти святих воїнів) за психологічною моделлю логіко-сенсорного
екстраверта. Відлунням тих славних часів стало формування у 15 ст. н.е.
козацького січового братства у формі військово-чернечого ордену.
Січовики вважали себе бойовими монахами, тому вели багато в

чому притаманний для монахів спосіб життя: вегетаріанське харчування,
постійні медитації і богослуження, плекання внутрішньої чистоти (див.:
Абсолютна
захищеність
у
Просторі
волі
–
http://sd.org.ua/news.php?id=20379).
3. ПЛОДИСЯ! За тисячу років нащадки невеликого трипільського
племені – першого етносу Арійської раси – опанували майже всю
правобережну Україну. Якби не різкі кліматичні зміни з середини 3
тис. до н.е., то планомірна трипільська експансія тривала значно довше.
Головним чинником опанування навколишнього простору була
висока плодючість нової раси і висока культура плекання дітей. Згідно з
українською традицією, звичаєвою нормою вважалося 16 дітей у сім’ї. Це
не є фантастикою навіть у наш звироднілий час: подібну плодючість
мають релігійні громади на півдні Тернопільщини, тобто на святій землі
Ар’яна Вежі, звідки й розгорталась Арійська раса (див.: Жінки з
Тернопільщини народжують щороку – sd.org.ua/news.php?id=20549). У
трипільців існував культ дітонародження, підтвердженням чого є
величезна кількість ритуальних жіночих статуеток.

ГОЛОВНИЙ РИТУАЛ СВЯТОГО НОЯ
Трипільська цивілізація зберігала силу і молодість безпрецедентно тривалий
час. Це досягалося за допомогою здійснення ритуалів оновлення. Сьогодні
ми сприймаємо як одкровення психологічну настанову: «Якщо вам потрібні
нові черевики – викиньте старі. Якщо ви хочете новий одяг – очистіть свою
шафу. Якщо ви хочете оволодіти чимось новим – спочатку добровільно
відкиньте стереотипи, позбудьтесь старого». Для сучасної людини це
екзотика, а от для трипільців це було самоочевидною істиною. Настільки
очевидною і життєво необхідною, що вони не просто «викидали старі
черевики», а спалювали свої старі міста. Логіка така ж: щоб отримати
нове досконаліше місто, треба позбутися старого.
Спостерігаючи
за
мурахами,
сучасні
вчені-мірмекологи
встановили: для заснування нового мурашника замість старого і хворого
треба частину його мешканців перенести не менше ніж за кілометр.
Якщо відстань менша, то мурахи повернуться вмирати до старого
родового гнізда. Трипільці ж діяли так, щоб навіть не виникало спокуси
повернутися до старого – вони «спалювали мости» в буквальному сенсі і
залишали собі тільки один вибір – вперед!
Завдяки такому ритуалу рішучого оновлення трипільці
отримували щонайменше 8 позитивних наслідків:
1. Вони очищували своє життя від старого дрантя і позбувалися
паразитів, які псують настрій і підривають здоров’я. Будуючи нове, вони
омолоджувалися душею і раділи життю – так, як радіє людина, що
переселилася в новий дім, який ще пахне деревом і смолою.
2. Діди встигали передати внукам знання і навики заснування
нових міст, правильної архітектури, налагодження життя соціального
організму міста-держави.
3. Новобудови відкривали поле для творчості, оскільки старі
форми вже не стримували політ фантазії.
4. Нові міста відповідали потребам чимраз чисельніших арійських
громад: з просуванням від первинного центру в Середньому Подністров’ї
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до Дніпра трипільські міста ставали чимраз більшими і архітектурно
досконалішими.
5. Засновуючи нові чисельніші міста і опановуючи нові території,
трипільці уникали проблем перенаселеності.
6. Сите життя на одному місці розслабляє і розкладає.
Опановуючи новий простір, трипільці мобілізувались і отримували новий
імпульс для високої конкурентоспроможності.
7. Варна воїнів отримувала нагоду для вдосконалення свого
мистецтва в реальних бойових ситуаціях, адже опанування нових
територій навряд чи подобалось місцевому населенню – палеолітичним
мисливцям і збиральникам.
8. Окультурюючи навколишню природу, трипільці виконували
релігійну настанову: «Світ після нас має стати кращим!» – це приносило
їм задоволення й надихало на нові звершення.

ВІД АТЛАНТИДИ ДО ТРИПІЛЛЯ.
ВИСНОВКИ.
Знання деяких принципів легко компенсує
незнання деяких фактів (Гельвецій)
У серії наведених вище статей дається сучасний погляд на формування
Трипільської цивілізації, розгортання якої було початковим етапом
Арійського циклу Українського геосоціального організму. В термінах
Традиції, це була Золота доба Арійської раси.
Нагадаємо, що протягом одного циклу свого розвитку соціальні
системи мають тенденцію проходити чотири фази: Золота доба (4/10
тривалості всього циклу), Срібна доба (3/10), Мідна доба (2/10) і Залізна
доба (1/10). Згідно з традицією, нинішній – Арійський цикл – почався у
5508 р. до н. е., а завершується, скоріше всього, в районі 2015 року.
Орієнтовна тривалість Арійського циклу 5508 + 2015 = 7523, тобто ~
7500 років. Відповідно, одна десята частина циклу становить ~ 750 р.
Якщо це так, то Золота доба тривала 4х750=3000 років; і
справді – це збігається з часом існування Трипільської культури,
тобто приблизно до 25 ст. до н. е. Срібна доба тривала 750х3=2250
років, тобто приблизно до 3 ст. до н. е. Мідна доба тривала 750х2=1500
років, тобто приблизно до 13 ст. Залізна доба, що становить приблизно
750 років, почалася в районі 13 століття і в наш час іде до завершення.
Наведене вище дослідження опиралося передусім на сучасні
досягнення археології і кліматології, а для їх інтерпретації було також
долучено дані міфології. При цьому для реконструкції загальнолюдського
міфу про Великий Перехід були використані його фрагменти і версії з
сумерських, біблійних, авестійських і відичних джерел. Окрім того, були
задіяні досягнення з психологічної типології Юнга, соціоніки і соціології.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ МОЖНА ЗВЕСТИ ДО ТАКИХ ТЕЗ.
1. Зародки нової – Арійської – цивілізації визрівали в
середовищі цивілізації кроманьйонської Борії. Головним центром

нових сільськогосподарських технологій була рівнина між нинішніми
Кримом і Румунією (нині затоплена Чорним морем), а також прилеглі до
неї території на захід і південь.
2. Внаслідок танення льодовиків і підняття рівня світового
океану, Середземне море переповнилось океанічною солоною водою і
його неминучий перелив через Боспорський перешийок був тільки
питанням часу. Згідно з даними підводної археології, катастрофічне
затоплення прісноводного Понтійського озера і перетворення
його на солоне Чорне море відбулося приблизно в 5500 р. до н.е.
3. Знаючи про неминучість потопу, лідер на ім’я Ной, що
значить «новий» (інші імена – Рама, Яма, Їма, Зіусудра, Ману)
завчасно вивів обраних ним кращих людей на безпечну територію, куди гарантовано не дістанеться вода Великого Потопу. Ця
територія на Середньому Подністров’ї (південь Тернопільщини) отримала
назву Ар’яна Вежа, що значить «зародок Арійського простору». Ця назва
співзвучна імені Україна, або Оу-країна, що означає "країна-зародок,
країна-зерно". Схоже, що переселенцями рухала не тільки загроза
потопу: їх пригнічувало життя в старій системі, враженій паразитами і
оплутаній віджилими стереотипами. Вони шукали вільний простір.
4. Імовірним місцем заснування першої вари – містадержави святого Ноя – є території над печерою Вертеба на
Тернопільщині. Згідно з даними археології, заснування найдавніших
трипільських поселень відбулося в 55 ст. до н.е. Можливо, це сталося в
районі 5508 р. до н.е. – принаймні, від цієї дати ведеться традиційне
арійське літочислення. З того часу культурна і технологічна експансія
трипільців відбувалася на південь, схід і північний схід. Східний напрямок
був найважливіший: трипільці просувалися до кращих чорноземів.
5. Протягом тисячі років народ святого Ноя опанував
величезну територію між Карпатами і Дніпром і вийшов на лівий
берег. Так, на Лівобережжі нині відомо близько 30 поселень і три
могильники, датовані 3500–2900 рр. до н.е., територія – від пониззя
Десни до Золотоношського району Черкаської області. Вражають
величезна територія поширення (близько 190 тис. кв. км) та швидкі
темпи освоєння трипільцями нових теренів, чого не знала жодна з
ранньоземлеробських неолітичних культур Європи.
6. Згідно з результатами генетичного аналізу людських
залишків у печері Вертеба, трипільці походять від місцевої палеолітичної
людності європейської Борії, а сучасні українці на 55% мають генотип
трипільців, тобто є їхніми прямими генетичними спадкоємцями.
Відповідно, сучасні українці є автохтонним народом України з
допотопних
часів
і
прямими
нащадками
первинного
трипільського племені, отже є між собою не тільки духовними, а
й генетичними родичами.
7.
Формою
держави
трипільців
була
Етномережа
–
конфедерація самодостатніх міст-держав (агроміст), об’єднаних
спільною культурою, спільною релігією і спільною етнічною та расовою
самосвідомістю. Провідною варною були брахмани, тому Етномережа
фактично була Брахманатом.
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8. Трипільці жили в мирі між собою. Цьому сприяли спільне
походження, духовна спорідненість, наявність достатнього життєвого
простору і здатність кожного міста до енергійного самозахисту. Релігія
була проста, ясна, раціональна і практична. Головними культами
були культ Творця Всесвіту, культ Матері (материнського земного
начала) і культ першопредка – святого Ноя, для вшанування якого
споруджували кам’яні статуї (мамаї) і малювали картини. Головні
настанови трипільської релігії: Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
9. На території між Карпатами і Дніпром трипільці були
домінуючою військовою силою. Основою військової могутності
трипільців були поголовна озброєність населення, релігійно мотивована
гонка озброєнь і наявність професійного війська – варни кшатріїв (касти
воїнів) у формі найдавнішого військово-чернечого ордену.
10. Трипільська доба була «Золотою добою» 7500-річного
циклу розвитку Арійської раси. Вона проіснувала майже 3
тисячоліття, тобто 4/10 циклу. У другій половині 4 тис. до н.е. відбулось
різке похолодання і погіршення умов для землеробства. Внаслідок цього
трипільська цивілізація пережила кризу і перейшла до наступної фази
розвитку – «Срібної доби» Арійської раси, яка тривала більше двох
тисячоліть – до Скіфської доби України.
Реконструкція Третього Переходу дозволяє побачити
ключові моменти Четвертого Переходу, учасниками якого ми є.
Головна ідея переходу до нової цивілізації: формування групи з кращих
представників існуючого людства, скидання баласту старого світу і
заснування нової системи на новій території (докладніше: Глобальна
криза і нова раса. НО-9, http://sd.org.ua/news.php?id=19679).
Борійців (мешканців Борії), які здійснили Третій Перехід і заснували Гіперборію, називали гіперборійцями (етнонім за територією
проживання).
Самі ж себе вони називали аріями (ярими), тобто
сонячними, пасіонарними, енергійними, життєспроможними.
Чому новий світ можна заснувати тільки з чистими,
світлими, праведними, здоровими, красивими людьми?
1. Тому що тільки вони можуть зацікавитись творенням нового
світу, покинути насиджені місця і здійснити Перехід.
2. Тому, що тільки вони перебувають у просторі позитивних
подій, що є найголовнішим чинником безпеки на початковому етапі.
3. Тому що вони найбільш життєспроможні, а тому здатні
заснувати життєспроможну цивілізацію.
У сучасних термінах, святий Ной заснував вару у Просторі волі
(Царстві божому) – просторі гармонійних подій і абсолютної безпеки.
Щоб утриматися в ньому, всі мешканці вари повинні були перебувати в
стані святості, а всі рослини і тварини – у стані гармонії.
Тому-то для вари відібрали все найкраще, найкрасивіше,
найдосконаліше, найприємніше. А для того, щоб не тривожитися щодо
можливого нападу ворогів, трипільці культивували силу у всіх її проявах,
здійснили поголовне озброєння населення і сформували касту
професійних воїнів (варну кшатріїв). Такий тип організації нині
називають «швейцарською моделлю».

Четвертий Перехід буде відбуватися зовсім по-іншому,
проте розглянуті вище універсальні принципи міжцивілізаційного переходу залишаються в силі. Знання цих принципів та їх
практичне втілення можуть скоротити шлях до творення нового світу.
Хай Буде!
Ігор Каганець
http://sd.org.ua/news.php?id=20732

СХЕМА ПОРЯТУНКУ МУРАШНИКА
Вчені-мірмекологи (мурахознавці) встановили, що інколи здорові молоді
мурашники без всяких видимих причин за лічені місяці гинуть.
Дослідження показали, що винуватець таких катастроф – жук-паразит
на ім’я ломехуза (Lomechusa) і речовина, яку він виділяє. На робочих
мурашок ця речовина має наркотичну дію, тому вони не розпізнають
жука-наркоторговця, більше того – вони його годують. Поступово
отруєні наркотиком мурахи вироджуються, перестають працювати і
захищати свій дім, тож через певний час їхній мурашник загниває в
прямому значенні цього слова і неминуче вмирає (докладніше у статті:
«Доля мурашника: загибель і воскресіння». НО-9).

ДОПОМОГА ЗГОРИ
Заражений ломехузою мурашник не спроможний врятуватися власними
силами. Не врятують його й інші мурашники, адже при контакті зі
слабкішим мурашником вони мають звичку утилізувати його у власних
інтересах: яйця і личинки або з’їдаються, або з них вирощуються раби.
Врятувати вражений ломехузою мурашник може тільки
людина, тобто істота вищого рівня, яка бачить ситуацію згори.
Для цього їй треба здійснити чистку мурашника: 1) поштучно відділити
здорових мурашок від паразитів і дегенератів, 2) перенести здорових на
значну відстань для заснування нового мурашника (якщо відстань не
достатньо велика, то мурашки повернуться вмирати до материнського
мурашника). Здорові мурахи на новому місці дуже швидко створюють
нове гніздо. Важливо, що йому більше не страшні жуки-наркоторговці:
очищений від ломехуз мурашник пам’ятає паразитів і має
імунітет проти їх наркотичної речовини. Паразити, що потрапляють
у таке гніздо з історичною пам’яттю, тут же утилізуються на благо
мурашника (в термінах мірмекології «пускаються на фураж»).

ОДКРОВЕННЯ СОЦІОБІОЛОГІЇ
Людські спільноти мають багато спільного з мурашниками, адже і одні, і
другі є соціальними організмами. Тому в основу їхньої життєдіяльності
покладені ті ж самі природні механізми. Це доведено наукою, яка
називається соціобіологією. Згідно з нею, у людини, включаючи її
мораль, культуру, соціальні інститути, не може бути жодних
проявів, які суперечили б її біологічній природі. Біологічна
еволюція є фундаментом і супутнім процесом соціальної та
культурної еволюції.
За своїм суспільним устроєм мурашки – найближчі до людини
істоти на Землі. Кожне нове відкриття в мірмекології (науці про мурашок)
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тільки підтверджує це. Зрозуміло, що наявність у людини свобідної волі
значно ускладнює її поведінку. І тим не менше, ця поведінка
здійснюється на фундаменті біологічних і соціальних механізмів, які
відпрацьовувалися протягом багатьох мільйонів років еволюції. Тому
процеси, що відбуваються в мурашниках, дозволяють побачити
соціальні процеси людських спільнот у найбільш чистому,
виразному, незамутненому вигляді.

«МУРАШНИК УКРАЇНА»: ДВА РІВНІ ВИЗИСКУВАННЯ
Вже з першого погляду на людську спільноту України очевидно, що цей
«мурашник» глибоко вражений соціальними паразитами. Більше того,
сам цей «незалежний мурашник» активно експлуатується іншими
«мурашниками», тобто його населення переживає не тільки соціальне, а
й національне пригнічення.
У результаті відбувається вимирання корінного населення,
розграбування національних багатств, ліквідація збройних сил,
просування наркотиків та інших шкідливих речовин (алкоголь, тютюн,
солодкі газовані напої, неякісна і нездорова їжа, генетично-модифіковані
організми), здійснюється негласна політика пригнічення української
мови і витіснення українців за межі Батьківщини на роль
низькооплачуваної робочої сили, в економічне і сексуальне рабство.
Іншими словами, відбувається планова підготовка «мурашника» до
банкрутства і остаточної утилізації.
Чи здатний цей «мурашник» врятуватися власними
силами? Правильна відповідь визначається глибиною і масштабами
хвороби. Якби враженими були тільки окремі підсистеми, то такі
проблеми можна було б виправити зусиллями самої системи. Проте в
даному випадку очевидним є факт системної кризи «мурашника», тобто
вся система є смертельно хворою. Більше того, кризу переживає вся
європейська цивілізація, а з нею і все людство.
Тому спроби врятувати хвору систему силами самої ж хворої
системи – це як спроби барона Мюнхаузена витягнути самого себе з
болота, вхопившись за власне волосся. Якщо ж виражатися науково, то
проблему системи можна вирішити тільки з виходом у
надсистему. Це аксіома системології. Отже, треба шукати зовнішню
силу, спроможну здійснити «чистку мурашника» і врятувати тих, кого ще
можна врятувати.

НАС ВРЯТУЮТЬ ІНОПЛАНЕТЯНИ?
Хто ж може виступити такою рятівною зовнішньою силою? Очевидно, що
інші «мурашники» на цю роль явно не годяться. По-перше, вони самі є
хворими, тож неодмінно принесуть в наш «мурашник» власних паразитів
– ще крупніших і небезпечніших. По-друге, якщо їх допустити до
«порятунку» і дати волю, то це завершиться миттєвим розбиранням
нашого «мурашника» на запчастини та його апетитним поїданням
самими ж «рятівниками».
Якщо серед землян немає рятівної сили, то хто врятує наш
мурашник? Невже інопланетяни? Так, інопланетяни, але не ті, про яких
ви подумали! Україну врятують ті українці, що живуть на іншому плані

буття, в іншому просторі подій. Точно встановлено, що в кожний
конкретний момент людина перебуває в одному з чотирьох просторів
буття, які існують як паралельні площини.

ПРОСТОРИ БУТТЯ
Найнижчий і найгірший – це Простір страждань. Тут панують
негативні емоції, тривога, безнадія, відчай. Воля людини жорстко
обмежена несприятливими обставинами. Людина наче повзає по землі.
Вище знаходиться Простір боротьби – тут також важко, але
принаймні відбуваються активні дії, хоча й домінують негативні емоції. В
цьому просторі неможливо досягти перемоги – бо це простір не
перемоги, а вічної боротьби. Образно кажучи, тут люди ведуть бойові дії,
бігаючи поверхнею землі або їздячи нею на танках.
При підйомі вгору людина потрапляє в нестійкий, мінливий,
динамічний Простір пригод: тут цікаво, проте людина не керує
цими пригодами – пригоди керують людиною. Це нагадує людину, яка
потрапила на повітряну кулю і полетіла: захоплююче і цікаво, але куди її
понесе вітер – вона не знає.
Найвищий простір подій – це Простір волі: тут людина
отримує найкращі можливості для творчої самореалізації, тут в неї
достатньо часу, ресурсів, здоров’я, гарних друзів і всього необхідного.
Оскільки людина тут надійно керує своїм життям, то її можна уявити як
пілота гвинтокрила – вона летить туди, куди вважає за потрібне, і на все
дивиться згори. Якщо їй цікаво, вона може спостерігати за Простором
боротьби, за переміщеннями піхоти і танковими маневрами. Якщо ж
екіпаж гвинтокрила вважає за потрібне – він може опуститися вниз і
втрутитися в хід бойових дій.
Єдина зовнішня сила, яка може допомогти українському
мурашнику – це ті українці, які піднялися у Простір волі. Цей
процес вже відбувається, до нього долучається дедалі більше людей. У
ході підняття вгору накопичується досвід, відпрацьовуються технології
найефективнішого злету. Завдяки цьому схема порятунку українського
мурашника зводиться до трьох кроків.

ТРИ КРОКИ ТОТАЛЬНОГО ОНОВЛЕННЯ
1) Підняття у Простір волі. Починається як індивідуальне
зусилля, проте з часом знаходяться однодумці, формуються групи,
починаються колективні практики і обмін досвідом. По суті, це
формування варни брахманів, тобто людей, які долучені до вищих знань,
перебувають у стані святості й підтримують один одного.
2) Творення нового «мурашника» – молодого, здорового,
вільного від паразитів. Нова система твориться у Просторі волі, тому
захищена від негативних подій. Ломехузам та іншим дітям диявола сюди
не дістатися, тому що паразитизм і святість несумісні.
У новому «мурашнику» накопичуються знання, ресурси,
інструментарій. Його формування починається у великих містах, проте
стратегічна перспектива – організоване переселення за межі
мегаполісів, у сільську місцевість. Тут більше простору для
демографічного зростання нової спільноти і здоровіше середовище, тут
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спокійніше і менше метушні. Це особливо важливо тому, що головним
джерелом прибутків нового «мурашника» є виробництво
інформаційних продуктів: комп’ютерних програм, навчальних курсів,
відео і аудіо продукції, мистецьких творів.
Якщо виражатися точніше, то йдеться про глобальну мережу
«мурашників» інформаційної епохи. Чим розвиненішою вона буде, тим
активніше витягуватиме людей з Простору боротьби у Простір волі. Ця
етномережа неминуче ставатиме все сильнішою, натомість старий
мурашник у просторах боротьби і страждань неминуче занепадатиме і
загниватиме аж до остаточного вмирання.
3) Рекультивація, тобто штучне відновлення родючості
ґрунтів, рослинного покриву і всієї біосфери після її техногенного
руйнування, а також творення передової техносфери. Доведеться
утилізувати величезну кількість сміття, очистити землю від отрути,
ліквідувати застарілі технології, знести кам’яні джунглі порожніх міст,
побудувати сучасну інфраструктуру. В широкому сенсі, рекультивація –
це повернення до гармонійного стану Золотої доби на вищому рівні
нинішнього циклу, тотальне оновлення життєвого простору і людського
суспільства в його світоглядних, організаційних, психофізичних і
технологічних аспектах.

МУРАШНИК ЗОЛОТОЇ ДОБИ
Вихід зі старого мурашника, наскрізь враженого паразитами, можна
здійснити за допомогою простих кроків:
 перестань дивитися зомбоящик,
 відмовся від курива і алкоголю,
 припиняй убивати дітей вакцинацією,
 переходь на козацьку їжу,
 наповнюй душу світлом за допомогою Живого Слова.
Незабаром до тебе почнуть притягуватися світлі люди і позитивні події.
Ще трохи – і ти відчуєш себе частиною брахманської етномережі
Простору волі. Перебуваючи в надсистемі, Етномережа спроможна
ініціювати процес подолання кризи у системі.
Річ у тім, що в «мурашнику» вже почалися рухи протесту
проти надмірної нахабності ломехуз. Парадокс в тому, що цих
паразитів годують самі ж мурахи. Тому їхні протести надають системі
деякої динаміки, не дають їй застоятися, то ж, як не дивно, у цілому
працюють на збереження «мурашника». Якщо паразити почнуть діяти
менш відверто, підкинуть якихось пільг, трохи збільшать пенсії і зарплати, перестануть відкрито вбивати «рядових мурах» – протестні рухи
тут же й замовкнуть, а загнивання продовжиться до повного вмирання.
Завдання Етномережі полягає в тому, щоб перетворити всі
ці розрізнені рухи за соціальну справедливість у згуртований рух
за творення нового соціального порядку. Ця спільна мета –
найголовніший чинник консолідації і суспільної солідарності.
Розгортання такого соціального руху зменшить активність
внутрішніх паразитів, але не вирішить проблеми. Тому треба здійснити
наступний крок: Етномережа повинна ініціювати перетворення
соціального руху в національно-соціальний рух – за звільнення

рідного «мурашника» від визискування іноземними «мурашниками». Це дозволить вивільнити частину ресурсів, що досі
висмоктувалися зовнішніми паразитами, і спрямувати їх на творення
«мурашника» нового цивілізаційного типу. Але вже не у Просторі
боротьби, а у Просторі волі, взагалі недоступному для паразитів. Для
цього рух за соціальне і національне визволення має
перетворитися на рух за Великий Перехід – до нової цивілізації,
до нової Золотої доби людства.
Поступово цей рух зацікавить інші етнічні «мурашники», адже всі вони
також переживають подібну кризу. Тоді в України з’являться союзники
на всій планеті – і Великий Перехід піде ще веселіше.
Ігор Каганець, http://sd.org.ua/news.php?id=20541

ЖИВЕ СЛОВО КРАЩЕ ЧИТАТИ
УКРАЇНСЬКОЮ
Люди, які читають уголос лікувальні тексти українською мовою, швидше
одужують. Такі висновки зробив Олександр Філатович, професійний
лікар, автор методу самозцілення «Живе Слово». Для цього
науковець провів експеримент. Двом пацієнткам дали для читання
тексти українською мовою, іншим двом –
аналогічні російською. Лікували вегетосудинну дистонію. Через місяць виявилось, що рух
крові у мозку після лікування текстами
українською мовою відновився повністю. А у тих, хто користувався російськомовними текстами – на 65-70%.
Також у ході дослідження з’ясовано,
що для лікування підходять тільки ті тексти,
які написані на паперових носіях – див.:
http://sd.org.ua/news.php?id=20577.
Як
уже
повідомлялося,
заради
швидшого одужання люди самостійно
переходять на україномовний варіант
Живого Слова. Річ у тім, що тексти Живого
Олександр Філатович
Слова існують українською і російською
мовами. Після певної практики їх застосування люди виявили, що
україномовні суттєво ефективніші. Тобто для досягнення того ж самого
результату україномовний варіант треба читати в кілька разів менше часу.
Наприклад, замість місяця щоденного тригодинного читання той самий
результат досягається за тиждень.
Це суттєва економія часу і зусиль, звідси таке жваве
зацікавлення пацієнтів цим відкриттям. Тепер ті, хто в цьому
переконався, агітують всіх інших працювати лише з україномовними
формами. Навіть ті російськомовні, які ніколи українською не говорили,
вимагають україномовних текстів. На запитання, «а як же ви будете
читати, не знаючи мови», відповідають: «А що? Букви знаємо, мови
подібні. Розберемось!» Із запитанням, чи справді україномовні тексти
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ефективніші, ми звернулися до автора методики — головного лікаря
Інституту метафізичних досліджень Перехід-IV Олександра Філатовича.
За його оцінкою, «україномовні тексти ефективніші за російськомовні
приблизно в 3—5 разів» – http://sd.org.ua/news.php?id=12017
Якщо бажаєте відчути цілющу силу універсальних форм Живого Слова –
пишіть на адресу ІМД Перехід-IV sensar@meta.ua, тел. (044) 460-3021.
Для зцілення спеціалізованими формами звертайтеся до Медичного
центру «Живе Слово»: info@filatovich-slovo.com.ua, тел. (044) 410-7750,
599-3270, http://filatovich-slovo.com.ua

ВАКЦИНАЦІЯ – НЕЕФЕКТИВНА І
БЕЗГЛУЗДА
Вчені Великобританії встановили, що зі 100 вакцинованих осіб тільки 1,5
зможуть бути захищені від грипу, хоча за офіційними даними позитивну
дію захищеності після вакцинації від грипу мали відчути 60 чоловік зі
100. Якщо б населення знало, що тільки троє з двохсот щеплених
захищені від вірусу, жодна людина не пішла б на вакцинацію.
Вчені проводили дослідження з двома групами. У першій групі
зібрали 13 095 осіб, які не проходили вакцинацію від грипу. Під час
епідемії грипу з цієї кількості невакцинованих людей перехворіли на
грип тільки 2,7 відсотка (395 осіб). У другій групі людей, які були
вакциновані, на момент масового захворювання захворіло 1,2 відсотка.
З цього випливає, що між двома варіантами дослідження – з
вакцинованими і невакцинованими – розбіжності були в 1,5 відсотка.
Тобто якщо 200 осіб пройдуть вакцинацію, то в сезон епідемії з
них захворіють всі окрім трьох людей. Не дивлячись на цей факт,
фармацевти вже кілька років стверджують, що позитивні наслідки
вакцинації від грипу досягають 60 відсотків. Виникає питання, звідки
беруться такі розрахунки?
Вчені Великобританії стверджують, що це просто свого
роду реклама і нічого більшого. За своїми розрахунками фармацевтичні компанії приходять до цифри 0,43, яка виходить якщо відсоток
першої групи 2,73% розділити на відсоток другої групи 1,2%. І якщо цю
цифру просто відняти від одиниці, то вийде 0,57, в процентному
співвідношенні виходить майже 60%. Ось фармацевти і вважають, що це
коефіцієнт ефективності – повідомляє сайт meganauka.com.
КОМЕНТАР «НАРОДНОГО ОГЛЯДАЧА»:
Насправді ситуація ще гірша. Річ у тім, що група вакцинованих
початково здоровіша, адже всі з неї не мали протипоказань до
вакцинації за станом здоров’я. Натомість до групи невакцинованих
увійшли й ті, які настільки слабкі, що їм робити вакцинацію просто
небезпечно для життя. Тож якби з самого початку взяли дві рівноцінні
групи, то виявилося б, що з вакцинованих захворіло більше, ніж з
невакцинованих. А все тому, що вакцинація забруднює організм і
ослаблює імунітет – http://sd.org.ua/news.php?id=20735
Докладніше про шкідливість вакцинації дивіться у статтях НО:










Вакцина від свинячого грипу зробила інвалідами десятки дітей
Пандемії чи параної? Експерти ПАРЄ: пандемії грипу AH1N1 не було
Свинячий грип може виявитися найбільшою аферою сучасності
95 відсотків фармацевтичних підприємств країни належать народним
депутатам та урядовцям
Тільки на Львівщині на отруті "Таміфлю" відмили майже 42 млн. грн
Щеплення – величезні гроші на масштабній брехні
Всі щеплення небезпечні! ВООЗ — на передньому краю боротьби за
депопуляцію
Злочинну імунізацію української молоді профінансував американський
мільярдер – спонсор скорочення «зайвого населення»
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