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Шановний Товаришу!
Щоб подивитися ролики Олександра МОРОЗА на YouTube,
відкриваємо YouTube,
в пошуковик пишемо українською мовою:

«За правду і справедливість»

Редакція

e-mail: np@uch.net,

телефон (0472) 720-001

Щоб підписатися на YouTube каналі потрібно виконати наступні дії:

1. Відкриваємо Google,
праворуч зверху написано “пошта”.
Для тих хто, не зареєстрований,
створюємо свою поштову
скриньку (реєструємося).

2. Так само Google зверху праворуч
є 9 маленьких квадратиків.
Натискаємо їх - висвічується меню,
в якому ви знайдете іконку YouTube.
Натискаємо на YouTube і виконуємо
пункт перший.

Украина –
страна
банкрот
Государственный долг уже

3. Відкривши канал “За правду і справедливість”,
побачите червону кнопку з пропозицією підписатися.
Натисніть на цю пропозицію.
Підписавшись на канал, на Вашу почту Gmail
будуть автоматично надходити повідомлення
з новими відеороликами.

Діалог
Чи може Україна змінити
свою репутацію та імідж
в ситуації системної кризи?

несоизмерим с экономическими
возможностями
Стор. 3

Сильних – в раби, а слабких до труни
Горе-реформа, що остаточно
відбирає у мільйонів українців
право на медичне забезпечення, яке
гарантоване Конституцією

По словам экономистов, стараниями нынешней власти Украина уже потеряла все шансы когда-нибудь
вырваться из долговой кабалы - денег, полученных от экономического роста (если он еще будет) не хватит
даже на обслуживание кредитов. Это значит, что наша страна с каждым годом будет нищать все больше и
больше – со всеми последствиями для населения. А все обещания "повышений" и "улучшений", которые сегодня щедро раздают "отцы нации", будут достигаться исключительно за счет еще большего погружения в
долговую пропасть и раскручивания инфляции.

ПЕРЕДПЛАТА

Читайте на стор. 2

ЩОТИЖНЕВИК
НА 8 СТОРІНКАХ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

60003

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
на 1 місяць 11,02 грн.+1,48 грн. послуги пошти
на 3 місяці 32,04 грн.+3,38 грн. послуги пошти
на 6 місяців 66,12 грн.+4,10 грн. послуги пошти

УВАГА!

ДП «Преса»
збільшила
розцінки
на свої
послуги

Видавнича вартість газети не змінена – 2,00 грн один номер!

Стр. 4

Небезпечні ілюзії
Щоб створити видимість хоча б
однієї "перемоги" на тлі нескінченних
провалів, влада влаштувала грандіозне
шоу з нагоди відкриття "безвіза" з ЄС.

ЧНА ІДЕЯ!

ЦІАЛІСТИ
ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО

ра МОРОЗА
о політичну партію Олександ
ь”.
“За правду і справедливіст

тво юстиції зареєструвал
19 серпня 2016 року Міністерс
Установчий з’їзд партії
відбувся 30 липня 2016 року,
де були ухвалені Програмна заява,
Статут партії, сформоване її керівництво.
Головою партії обрано Олександра МОРОЗА,
заступником голови – Василя ЦУШКА.

м. Київ 073-074-00-80

Контактні телефони регіональних осередків політичної партії
Олександра Мороза “ За правду і справедливість”
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська

098-898-85-83
067-361-48-28
095-338-24-24
099-506-02-51
098-233-59-53
066-535-98-36
093-991-32-40
050-689-09-59
063-736-26-61

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська

098-470-54-07
050-619-85-02
067-710-97-45
098-025-22-47
067-328-63-84
067-749-54-99
096-028-46-55
097-741-41-99
067-350-01-00

Херсонська

067-424-85-06
050-396-07-29
Харківська 067-572-38-37
Хмельницька 066-227-22-87
Черкаська 0472-72-00-01
м. Черкаси 097-343-05-26
Чернівецька 067-576-57-63
Чернігівська 068-235-95-89
м.Чернігів 050-935-84-26

Стр. 5
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“За правду і справедливість”

Точка зору

За время президентства Порошенко внутренний госдолг Украины вырос в 2,5 раза и достиг
суммы порядка 700 миллиардов гривен. Это почти весь бюджет страны (731 млрд грн)

Украина – страна банкрот

Государственный долг уже несоизмерим с экономическими возможностями
Александр Полуянов
По словам экономистов, стараниями нынешней власти Украина уже потеряла все шансы
когда-нибудь вырваться из
долговой кабалы - денег, полученных от экономического
роста (если он еще будет) не
хватит даже на обслуживание
кредитов. Это значит, что наша
страна с каждым годом будет
нищать все больше и больше
со всеми последствиями для
населения. А все обещания
"повышений" и "улучшений",
которые сегодня щедро раздают "отцы нации", будут достигаться исключительно за счет
еще большего погружения в
долговую пропасть и раскручивания инфляции.

Мертвая хватка
По официальным данным Министерства финансов, только за
четыре месяца этого года государственный долг вырос на $3,5
миллиарда и достиг $74,31 млрд
(из которых около $26 млрд – это
долг внутренний).
Как известно, долги нужно
обслуживать - то есть, как минимум выплачивать проценты,
а попутно еще и погашать "тело"
кредитов. В нашем случае это
уже колоссальные суммы, которые можно было направить на
укрепление обороноспособности, медицину, образование, социальные программы и т.д.
Однако, уже в этом году на обслуживание госдолга в Украине
будет израсходовано 5% ВВП. На
первый взгляд – вроде немного. Но
если учесть, что по прогнозам Кабмина рост ВВП в 2017 году составит
всего 1,9%, то картина получается
унылая: выплаты по долгам в 2,5
раза превысят этот мизерный рост
ВВП, и по факту выведут финансы
страны в "минус". Причем, дальше
будет еще хуже:
- Дело в том, что со следующего года на обслуживание
госдолга придется направлять
уже больше 5% ВВП. Этот показатель будет увеличиваться, и в
течение 2-х лет выплаты по государственному долгу достигнут
порядка 10% ВВП ежегодно. Соответственно, чтобы вырваться
из этой долговой кабалы, украинская экономика уже сейчас
должна расти больше чем на 5%,
а через два года этот рост должен превышать 10%.
Допустим, она действительно
начнет расти на 10% ежегодно,
хотя при нынешней власти это
абсолютно невероятно. Но тут
нас ждет "маленький" сюрприз.
Мы всеравно не вырвемся из
долговой кабалы по одной простой причине: бывшая Министр
финансов Наталья Яресько в
2015 году провела "очень успешную" реструктуризацию. Ее суть
состоит в том, что начиная с
2021 года, в случае, если рост
ВВП составит больше 3% ежегодно, Украина будет львиную
часть этого роста отдавать внешним кредиторам. Если же будет
расти больше 4%, то отдавать
нужно будет уже 40%. То есть,
при таком раскладе мы никогда
не вырвемся из этой долговой

кабалы, потому что эти условия
действуют с 2021 по 2040 год на протяжении 20 лет, - говорит
экономист Виктор Скаршевский.

Надежда умирает
последней

При этом всем совершенно
ясно, что рост ВВП на 10% или
даже на 5%, учитывая полную деловую импотенцию властей – это
чистой воды утопия. Есть и объективные причины: сейчас очень
сильно ухудшаются внешнеэкономические условия. Мировые
цены на традиционный украинский экспорт, прежде всего
металлургическую и сельскохозяйственную продукцию, начали
резко снижаться, и по прогнозам
Мирового банка эти негативные
тенденции будут только усиливаться. Следовательно, поступление валютной выручки в Украину
резко сократится. И если учесть,
что других источников поступлений иностранной валюты в Украину пока не предвидится (даже
НБУ официально прогнозирует
в этом году максимум 1 млрд
долларов внешних инвестиций меньше, чем в 2016-м), то очень
скоро мы почти гарантированно увидим новый виток падения
гривны. По оценкам экспертов,
валютный курс к концу 2017 года
может составить порядка 30-32
гривен за доллар и это еще не самый худший вариант.
А среди последствий этой девальвации будет не только очередное повышение цен и тарифов для людей, но и ухудшение
соотношения госдолга к ВВП.
Иными словами, платежи из
бюджета по обслуживанию долга увеличатся, а экономить опять
будут на населении.
- Власть продолжает загонять
страну и народ в долговую кабалу,
причем совершенно ясно, что расплачиваться за весь этот шабаш
будут простые украинцы. И не
только ныне живущие, но также
их дети и внуки. По сравнению с
началом 2014 года госдолг уже вырос в несколько раз, однако многократное увеличение госдолга не
привело ни к росту капитальных
инвестиций, ни к модернизации
промышленности и сферы ЖКХ,
ни к внедрению энергосберегающих технологий, ни к созданию но-

По мнению экспертов,
логика действий нынешней власти до боли напоминает поведение хронического алкоголика, постоянно пребывающего в состоянии жуткого "бодуна". Не желая работать, он побирается, где только может, и продает за бесценок все, что представляет хоть какую-то ценность. Причем, продают не
свое, а чужое, дошла очередь до общенародного достояния: лесов и земли.
вых рабочих мест. При этом руководство страны не делает никаких
выводов, и с упрямством, достойным лучшего применения, продолжает проводить эту убийственную
политику. По сути, власти берут
все новые и новые кредиты только для того, чтобы оттянуть свой
неизбежный крах, - считает заместитель Председателя партии
Александра Мороза “За правду и
справедливость” Василий Цушко.
По его словам, чтобы отказаться от активного заимствования, необходимо привлекать
иностранные инвестиции и развивать экономику. Однако, в условиях, когда экономика либо
агонизирует, либо топчется на
месте, а инвесторы бегут из Украины, это невозможно. Хуже всего
то, что даже если наша экономика все-таки поднимется с колен
и начнет демонстрировать рост,
это ни в коей мере не улучшит положение страны и народа. Все до
копейки придется отдавать.

Пусть лохи платят
Здесь впору задуматься над
вопросом: как же из этого положения собирается выкручиваться
Порошенко и компания, пока они
у власти? Ведь с одной стороны
нужно и долги отдавать, а с другой – создавать хотя бы какую-то
видимость благополучия. Судя по
всему, эта непростая задача будет решаться за счет внутренних
долгов – по принципу "кому я должен – всем прощаю", (ведь с иностранными кредиторами такой
номер не пройдет).
По данным экспертов, за время президентства Петра Порошенко внутренний госдолг Украины вырос в 2,5 раза и достиг
астрономической суммы порядка 700 миллиардов гривен. Это
почти весь бюджет страны (731
млрд грн). Но если во всем мире
долговые бумаги выпускаются
для того, чтобы вложить их в экономику, то нынешней властью
они выпускались для банального

"затыкания дыр" и "проедания",
чтобы хоть на время успокоить
народ и создать видимость позитивных изменений.
Есть и другой характерный
момент. В текущем году по внутренним долгам нужно было
уплатить 25,7 миллиардов, плюс
10 миллиардов процентов. В 2018
году эта сумма должна составить
порядка 43 миллиардов гривен, в
2019 году — почти 65 миллиардов,
после чего платеж шел на уменьшение, и весь заем нужно было
погасить до 2030 года.
Однако Президент отказывается заниматься его погашением
и собирается переложить проблему на плечи своего преемника. По словам экс-министра
налогов и сборов Александра
Клименко, Порошенко откладывает начало погашения внутреннего долга до 2025 года. Эта дата
выбрана не случайно, поскольку
включает в себя оставшиеся два
года президентства Порошенко и следующие 5 лет, которые
он также надеется просидеть в
кресле главы государства.
- То есть, Петр Алексеевич принял очень мудрое решение: зачем мне погашать долги, пусть
их платят лохи, которые придут
к власти следующими. Иными
словами, пока гражданам замыливают глаза улицами Шухевича
и Бандеры, он уже подготовил
себе временной и финансовый
люфт, — пояснил Клименко. По
его словам, с такой политикой
после правления Порошенко и
его окружения в Украине останется "выжженное поле".

Не в коня корм
Впрочем, и с иностранными
заимствованиями ситуация не
намного лучше. На днях, например, в ряде украинских СМИ,
появились ссылки на американское радиоиздание Federal News
Radio: оно якобы сообщило, что
Минфин США арестовал активы
украинского Президента Петра

Порошенко из-за подозрений в
отмывании денег, приобретенных противозаконным путем.
По сообщениям издания, в ходе
расследования по нецелевой
трате финансовой помощи от
США, Евросоюза и МВФ, было
принято решение о заморозке
активов Порошенко, которые
располагаются на территории
других стран.
Американские
финансисты
подозревают Порошенко в том,
что выделяемые деньги, (а речь
идет о сотнях миллионов долларов), тратились в его личных
целях, в интересах приближенных к нему чиновников и депутатов, а не украинского народа.
Рассматривается также вариант
ареста недвижимости Порошенко в США и ЕС.
Иными словами, финансовая
помощь и кредиты от "наших зарубежных партнеров", банально
разворовываются
нынешней
правящей элитой. Впрочем,
украинские эксперты об этом говорили уже давно.
- Нам сюда вообще лучше денег
не давать, пока власть не откажется от модели своего поведения…
В нашей стране, при этом менталитете власти, хоть 100 миллиардов долларов дай, всеравно будет
мало. Фишка в том, что деньги в
стране есть. Но их неправильно
администрируют, и они уходят в
тень. На этом и живут чиновники. Реально прячется еще один
бюджет страны, - утверждает эксруководитель группы советников
НБУ Виктор Лисицкий.
По мнению экспертов, логика действий нынешней власти
до боли напоминает поведение
хронического алкоголика, постоянно пребывающего в состоянии жуткого "бодуна". Не желая работать, он побирается,
где только может, и продает за
бесценок все, что представляет
хоть какую-то ценность. Причем,
продают не свое, а чужое; дошла
очередь до общенародного достояния: лесов и земли.
- Нынешняя украинская "элита",
накапливая колоссальную внешнюю задолженность, тем самым
ведет Украину в экономическую
пропасть, в которой будут похоронены все надежды украинского
народа на более-менее обеспеченную жизнь. Правительство страны
не желает, или просто не в состоянии решать стратегические проблемы экономики, поэтому подсаживается на внешние кредиты, как
наркоман на героин. И как наркоману всегда нужна все большая и
большая доза, так и правительству
нужно все больше и больше займов. Какая-то часть денег в лучшем случае идет на социальные
выплаты, то есть на банальное
"проедание", но при этом большая часть из них всеравно разворовывается коррумпированными
чиновниками. Правительству необходимо заняться реальными
реформами и реальной экономикой, иначе не будет ни внутренних,
ни внешних инвестиций. И тогда
долговая петля окончательно затянется на шее государства Украины, и мы будем говорить тогда не
о какой-то там девальвации, или
росте ВВП, а об элементарном выживании большинства населения
Украины, 80% из которого и так
уже живет за чертой бедности, утверждает Василий Цушко, заместитель Председателя партии
"Александра Мороза "За правду и
справедливость.
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Найважливішим негативним складником керівництва країни
стала нездатність до виконання державних функцій
Замість передмови

Молодий докторант предметом наукового інтересу вибрав комунікативні можливості держави. А вони мають
безпосередній стосунок до суспільнополітичного життя. Тим і пояснюється
зміст нашої з ним розмови.
Олександр Мороз
- Які на Вашу думку складники репутації України більше за все відіграли
негативну роль у можливості політичного врегулювання в ситуації з анексією Криму?
Україна, на жаль, вже тривалий період
є об’єктом, а не суб’єктом міжнародної політики. Це не раз було продемонстровано
владою, яка прислужувала то далеким,
то близьким сусідам, по-інерції, сприймаючи і своє місце, і посаду Президента
як керівника держави. Тієї держави, якою
вона була на початку 90-х, хоч на час анексії Криму тієї України уже не існувало. Її
потенціал був знищений під орудою самої
влади через примітивно зрозумілу приватизацію (швидко підмінену звичайним
грабунком), через корупцію як інструмент
управління, через відсутність плану (хоч
би загальної схеми) розвитку країни, який
не був навіть сформульований.
Вищі посадовці не раз демонстрували світу свою нездатність до державного
мислення і управління: то «багатовекторністю» (Л.Кучма) і нетверезими зізнаннями «…мы украинцы, немного с придурью»,
то «копанням» в минулому без розуміння
сучасного (В.Ющенко), то сприйняттям
інститутів держави, як підрозділів напівзаконно функціонуючого виробництва чи
бізнесу (В.Янукович), то сліпим слідуванням установкам світового, умовно, уряду,
який, схоже бачить Україну не державою,
а територією для використання за потребою.
Це і здійснюється очевидно в наші дні.
Репутація загалом стала настільки низькою, що її складники можна не брати до
уваги. Хоч для зарубіжних країн (в даному
випадку – Росії) найважливішим негативним складником стала нездатність керівництва країни до виконання державних
функцій.
Були, звичайно, і інші обставини: період
фактичного безладдя після втечі Януковича, нез’ясована поки-що мотивація споглядальницької позиції в.о. президента та
парламенту, що давало підстави деяким
аналітикам говорити про свідому здачу
Криму під якісь, здійснені раніше, домовленості. Можна сподіватись, що згодом ці
обставини стануть предметом аналізу або
й кримінального розслідування. Поки-що
їх не варто використовувати в якості аргументу для нашого діалогу.
- У ситуації з Іловайською трагедією,
які на Вашу думку, кроки потрібно
було здійснити для того, щоб влада
змогла реабілітувати свою репутацію
в очах громадськості?
Трагедії треба було не допустити, на
тому мала би базуватись репутація. Адже
причиною багатьох провалів, починаючи
з анексії Криму і військових дій на Донбасі, була дезорганізація управління і тому
відсутність «крайнього», власне «единоначалия» (рос.), без чого військова структура не може реалізувати навіть наявний
потенціал.
Після Іловайської трагедії, слід було
негайно зробити висновки, покарати винних, налагодити чітку систему управління. Тим самим і здійснився б захист
реноме. Цього не сталося. Безкарність за
злочин породжує безкарність ще більшого масштабу.
- Які на Вашу думку фактори нині найбільше впливають на формування зовнішнього іміджу та репутації України?
Неймовірний для більшості країн розквіт корупції, яка переродилася в інструмент державного управління є найбільшим фактором, що негативно впливає на
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Чи може Україна зміцнити свою репутацію
та імідж у ситуації системної кризи?
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Чи може Україна зміцнити
свою репутацію та імідж у
ситуації системної кризи?
Так, і єдиний вихід – реформа системи
влади. Системна криза – це наслідок неправильно організованої влади, при якій
втрачена головна складова ефективності
суспільного життя – ініціатива громадянина. Він відсторонений від політичних процесів, позбавлений можливості проявити
себе в економічній (найперше, виробничій) діяльності, його духовний розвиток
обмежений умовами і можливостями,
окрім того, на нього тисне фальшива пропаганда лжепатріотизму та вибіркового
перегляду історії.
невідворотно екстраполюється на репутацію країни.

Між населенням і
владою прірва. Керують
призначенці, що служать
вищому чиновництву.
Структура управління
прогнила, бо керується
прикладом вищих ланок,
де, простіше кажучи,
нажива на першому
місці.
Потрібна європейська
модель управління,
ключовою ланкою якої є
спроможне, ефективне
самоврядування.
реноме держави, на авторитет її керівників.
Безліч прикладів у цьому відношенні
можуть привести представники ділових
кіл зарубіжжя, які ведуть, або хотіли вести бізнес в Україні. Чому, наприклад, значна частка ділової активності припадає в
Україні на представників Росії? Не лише
тому, що в попередні роки економіки Росії і України були взаємно інтегровані. А й
тому, що ведення бізнесу в обох країнах
здійснюється за подібними правилами,
з угодженою кримінальною складовою.
Вона не відповідає практиці в західних
країнах (відкати, хабарі, приховування
прибутку тощо). Через це обсяги економічного співробітництва або не зростають, або згортаються.
Корупція – суть зневажливого ставлення влади до населення, адже в кінцевому
рахунку, вона нищить добробут людей.
Природно, що це ставлення відоме нашим
сусідам та використовується там і в інформаційному просторі, і на обивательському
рівні. Прикладів того з Росії, Польщі та інших країн можна приводити багато. Годі
й згадувати, що це дискредитує, напри-

клад, дефініцію «Майдан Гідності». Люди
розчаровані, про яку гідність йдеться? Не
випадково цією дефініцією здебільше користується влада, ще більше дискредитуючи високі слова.
Владцям це, схоже, байдуже. Їхні інтереси і інтереси суспільства не збігаються.
Вони навіть ігнорують реакцію на корупцію колег із зарубіжжя. Адже, ті бачать, що
владці, які тримають рахунки в офшорах
(в Україні їх майже 650), по-суті є представниками криміналу. Яка до них може
бути повага?
Таке ставлення переноситься і на державу.
- Пригадуючи ситуацію з убивством
журналіста Павла Шеремета, які на
Вашу думку кроки необхідно було
здійснити владі, щоб уникнути репутаційних втрат?
Здається, відповідь до елементарного,
проста: слід було давно завершити розслідування вбивства, завершити його
справедливим судом. Минає рік. Слідство
«йде». Результатів не видно, як і в сотнях
інших справ. Яскравий приклад: вбивство
Гонгадзе. Справа очевидна, мільйони знають в лице замовників і організаторів злочину, він підтверджений навіть слідчими
діями і зізнаннями виконавця злочину, а…
минає вже 17 рік ганьби для країни.
Чи теракт проти Інтеру. Злочин очевидний, замовники названі журналістами
і заперечити звинувачення неможливо.
Чому ж немає покараних?
У всьому спільна причина – система
влади. Сотні арештів, а одиниці покарані.
Нищиться ліс, інші ресурси розкрадаються (бурштин, пісок, вугілля, вода…) і без
реакції держави.
Закон застосовується вибірково. Застави для затриманих (як і сам метод), лише
віддзеркалюють стан речей. Імітація правопорядку – це імітація державності. Це
зневага до країни і людей з боку представників влади. Це свідчення того, що країна
їм чужа, жити тут вони не збираються.
Зневага влади до закону, до населення

- На Вашу думку, яким чином Україна
може зміцнити свою репутацію та
імідж у ситуації системної кризи та
інформаційної війни?
Вихід єдиний – реформа системи влади.
Системна криза – це наслідок неправильно організованої влади, при якій втрачена
головна складова ефективності суспільного життя – ініціатива громадянина. Він
відсторонений від політичних процесів,
позбавлений можливості проявити себе
в економічній (найперше, виробничій) діяльності, його духовний розвиток обмежений умовами і можливостями, окрім
того, на нього тисне фальшива пропаганда
лжепатріотизму та вибіркового перегляду
історії. Людина не має змоги захистити
свої права і інтереси працею, доходами,
доступними освітою та медициною, соціальними умовами. Вона залишилась наодинці зі своїми проблемами, не відчуває
себе потрібною в державі.
Масова, небувала міграція – одна з
ознак сказаного. Чисельність населення
складає приблизно половину того, що
було 25 років тому. Перепис не проводиться більше 17 років (хан Батий проводив
перепис кожні 7 років). Влада, по-перше,
боїться правди, бо це оцінка її політики, а
по по-друге, готується до чергового фальшування виборів: реєстри виборців з відсутніх, протоколи за хабарі і т.д.
Яскраві приклади є майже щодня на TV,
там закликають до благодійництва на порятунок людей від хвороб, хоч це прямий
обов’язок держави. Та й волонтерський
рух в час війни – реакція на бездіяльність
держави, на безвідповідальність посадовців.
Між населенням і владою прірва. Керують призначенці, що служать вищому чиновництву. Структура управління прогнила, бо керується прикладом вищих ланок,
де простіше кажучи, нажива на першому
місці.
Потрібна європейська модель управління, ключовою ланкою якої є спроможне,
ефективне самоврядування. Воно змінює
людину, перетворюючи її в громадянина,
відповідальною за себе, сім'ю, край, державу. Потрібна реформа бюджетної, податкової і виборчої систем, котрі випливають зі зміненої редакції Конституції.
Людину, яка сама вирішує свої (і не
лише) проблеми, не вдасться купити,
нав’язати їй тенденційні оцінки чи міфологеми. Фактично, авторитарна система
влади (як в Україні) такої людини боїться,
тому й чіпляється за той механізм управління, який дозволяє маніпулювати владними повноваженнями. Це при тому, що
джерелом вади, за Конституцією, є народ.
Це джерело задіяне лише під час виборів,
та й то дозовано. Одержана специфічним
способом влада, сама собі формулює закон і починає владарювати замість того,
щоб служити джерелу. Це не демократія.
Формула демократії: народ — Конституція
— влада.
Втілення цієї формули в життя – головне
завдання справді політичних сил. «Справді», себто не на прикормі у бізнесу.
(Закінчення в наступному номері)
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4 Резонанс
Сильних – в раби,
“За правду і справедливість”

Горе-реформа, що остаточно відбирає у мільйонів українців право на медичне
забезпечення, яке гарантоване Конституцією

а слабких до труни
Олександр Полуянов
Якщо уся попередня влада
душила українську медицину в основному за допомогою фінансового зашморга, то нинішня влада
вирішила додати до цього
ще і вбивчу "реформу".
По суті, запропоновані
нововведення мають як
чисто формальну, так і
практичну сторону. Формально, якщо сьогодні
геноцид українців здійснюється незаконно, і це
можна критикувати, то
після реформи винищування населення проводитиметься "цивілізовано",
на законних підставах. З
чисто практичної точки
зору, усе це робиться для
того, щоб значно скоротити кількість населення
України, в першу чергу, за
рахунок хронічно хворих,
інвалідів і пенсіонерів,
щоб не витрачати на них
бюджетні кошти.

Продавили
Як відомо, 8 червня 2017 р.
Верховна Рада зробила перший крок до скандальної
медичної реформи, прийняла за основу один з двох законопроектів, розроблених
Мінохоронздоров'я.
Ним
став Законопроект №6327
про державні фінансові гарантії в медицині. Якщо коротко, то в ньому йдеться
про введення "державного
гарантованого пакету" певного об'єму медичних послуг і лікарських засобів,
які держава зобов'язується
оплачувати. В той же час,
законопроект №6329 (про
фінансування первинної медичної допомоги) депутати
відхилили, віддавши лише
163 голоси.
Як і слід було чекати, для
"проштовхування" своїх законопроектів
профільний
міністр Супрун спробувала
зіграти на недоліках нинішньої української медицини,
які влада сама ж і породила,
довівши українську охорону
здоров'я до повної катастрофи. Але замість того, щоб визнати власні помилки, викоренити корупцію, посилити
фінансування і усунути недоліки, Уляна Супрун, як істинний реформатор, усі біди
звалила на "важку спадщину
тоталітарного минулого" :
- Час сказати правду : в
Україні немає безкоштовної
медицини. Ми даємо хабарі за все, навіть за пологи.
Щодня в Україні помирає
1600 людей. Система, яка
повинна їх рятувати, не працює. Ухваливши урядові законопроекти, ви, шановані
депутати, проголосуєте за
незалежність
української
медичної системи від радянського минулого, – заявила
Уляна Супрун.

Важко сказати, хто їй розповідав про систему охорони здоров'я в СРСР (можливо, її дідусь-поліцай, що втік
від покарання з Союзу), але
у головного медика країни в наявності або важкий
вивих мозку, або черговий
напад брехні. Адже ті, хто
ще не зомбований пропагандою, прекрасно знають:
радянська система охорони здоров'я Семашка була
визнана кращою у світі.
Люди, старшого покоління
пам'ятають, що в Союзі усі
громадяни безкоштовно (і
в обов'язковому порядку)
проходили щорічні медогляди, ліки коштували сущі
копійки, усе лікування було
абсолютно безкоштовним,
ніхто не вмирав від нестачі
вакцин, від відмови лікарів
оперувати, якщо у людини
немає грошей. А уся "корупція" полягала в коробці цукерок і пляшці коньяку, в якості
щирої вдячності лікареві.
У результаті, Законопроект
№6327 все-таки був прийнятий в першому читанні (227
голосів при 226 необхідних).
Не обійшлося і без скандалу:
в черговий раз у витонченій
формі були згвалтовані норми Конституції і принципи
парламентаризму. Як змогли
помітити усі, хто спостерігав
за цим балаганом, законопроект продавили з грубими
порушеннями регламенту, з
третьої спроби і за допомогою найцинічнішого "кнопкодавства" (шість депутатів,
картки яких проголосували,
в залі фізично були відсутні).
Оскільки, народ повинен знати своїх героїв, то повідомляємо: за документ проголосували 117 депутатів від БПП,
64 – від "Народного фронту",
24 – від " Самопомочі" (майже уся фракція), а також по
декілька депутатів від групи
"Воля народу", Радикальної
партії Ляшка і позафракційних.
Друге читання заплановане на 22 червня 2017 р. Що ж
до законопроекту № 6329,
то його Мінохоронздоров'я
вноситиме повторно, з вимогою прийняти до кінця поточної сесії. За словами Уляни Супрун, без ухвалення
цього законопроекту ніякої
медичної реформи не буде,
оскільки саме він запускає
нову модель фінансування
медицини.

Диявол криється
в деталях
Отже, що ж пропонує реформа?
▸ Перше нововведення полягає в тому, що “кануть в
Лєту” обов'язкові дільничні.
Відтепер українцям треба
буде самостійно вибрати сімейного лікаря і підписати з
ним договір про надання послуг. При цьому за кожного
пацієнта лікар отримає 210
грн на місяць.
- Від вибору пацієнтів тепер залежатиме не лише
заробітна плата, але і збереження робочого місця
фахівця, – розповіли в МОЗ.
– Кожен сімейний лікар обслуговуватиме від 1,5 до 2
тисяч пацієнтів. Природно,
після збільшення кількості
пацієнтів, лікарям пообіцяли збільшити зарплату, але
самі медики відносяться до
цього скептично, адже гроші, перераховані за кожного
пацієнта, йтимуть і на заробітні плати медперсоналу,
і на комуналку, і на інші потреби медустанов. Відповідно до реформи, усі медичні
послуги умовно розділили
на три "пакети".
▸ Держава повністю заплатить за "гарантований",
або "зелений" пакет. У нього
входить оплата невідкладної
допомоги, а саме: допомога
при ураженні електричним
струмом, опіках і обмороженні більше II ступеня,
кровотечі з судин, отруєнні,
інсульті, інфаркті, набряку
легенів, гострій нирковій недостатності, (але подальше
лікування – за свій рахунок).
Крім того, буде повністю
сплачена паліативна допомога (хворим з невиліковними хворобами на стадії вмирання). З одного боку – це
можна тільки вітати, адже
частенько людина, яку відправляють помирати додому (тому що медицина безсила), залишається наодинці
зі своїми проблемами: необхідністю регулярно отримувати знеболюючі препарати.
Дуже часто люди страждають мовчки, оскільки розуміють, що сім'ї такі витрати
не по кишені. Якщо держава
візьме на себе ці витрати, то
це значно полегшить життя
хворим. Проте, в реальному
житті це дуже часто виглядатиме приблизно так: людина
важко захворіла, але лікува-

тися нема за що, а вторинна
медична допомога нікому не
гарантована (див. нижче).
Таким чином, держава
просто почекає, коли він
стане помирати, а потім
сплатить знеболюючі, щоб
не мучився. І за те спасибі.
По планах, держава почне
фінансувати " зелений" пакет
вже з 2018 року.
▸ Далі йде так званий "синій"
пакет, який припускає спільну
оплату медичних рахунків:
частина платить держава, а
частину – сам пацієнт (правда, даних про пропорції цієї
спільної оплати доки немає).
Це найскандальніший пункт
медичної реформи, оскільки
він фактично відміняє конституційне право на безкоштовну медичну допомогу. До
"синього" пакету увійдуть послуги вузькопрофільних лікарів : алергологів, венерологів,
гінекологів, кардіологів, мануальних терапевтів, логопедів,
нейрохірургів, педіатрів, пульмонологів і так далі.
При цьому, в Мінохоронздоров'я стверджують: "Тим,
хто не зможе сплатити послуги лікарів "синього" пакету",
нададуть відповідні субсидії.
Звучить красиво, але знову
ж таки уявимо реальну ситуацію: старенькій терміново
потрібне лікування у кардіолога, але вона повинна або
йти оформляти субсидію, або
чекати інфаркту, щоб потрапити в лікарню на "швидкій"
по "зеленому" пакету.
▸ Нарешті, до "червоного"
пакету увійшли фахівці, за
лікування у яких 100% заплатять самі пацієнти – це
стоматологи і пластичні хірурги. Цікаво, що найбільше нарікань викликала ідея
зробити платними пологи, і
це в країні з жорсткою демографічною кризою. Але, за
словами Уляни Супрун, нові
правила торкнуться породіль тільки після 2019 року,
так що усім, хто бажає треба
поквапитися, часу залишилося не так багато.
Повністю будуть сплачені
тільки медичні послуги для
воїнів АТО. Також повідомляється, що усі пільги на медичне обслуговування, які
є на сьогоднішній момент,
залишаться в силі. Щоправда – це мала втіха, оскільки
на сьогоднішній момент дефакто усі ці пільги вже практично зведені до нуля.

Авторитетна
думка

Не реформа,
а катастрофа
За оцінками фахівців, ця горе-реформа
остаточно відбирає у мільйонів українських
громадян право на медичне забезпечення,
яке гарантоване Конституцією. В результаті
нововведень, будуть закриті сотні ФАПів,
десятки районних лікарень, тисячі лікарів
різного профілю опиняться на вулиці, а доступність серйозної меддопомоги для більшості населення перетвориться на пустий
звук. Постраждає і наукова складова медицини – ця реформа практично знищить
інститут Шалімова, інститут Амосова, інститут Стражеска. В результаті, складні
операції робити буде просто ніде ("батьків
нації" це не хвилює, вони лікуються за кордоном), і люди просто помиратимуть без
належної допомоги.
Валентина Маркевич,
президент благодійного
фонду "Допомога
онкохворим дітям":
"Ця медреформа – просто
катастрофа. У цьому законі не
враховані найголовніші поправки, через що будуть не захищені
діти і вагітні жінки. Повністю відсутня вторинна медична допомога. До вас
тільки приїде швидка допомога, а за усе інше вже
доведеться платити. Цим законопроектом відкриваються двері у безодню. Нас вбивають сьогодні по-тихому, без закону. Хоча, у нас є стаття 47
Конституції, яка нам надає право на безкоштовну
допомогу. А тепер медична допомога стала послугою, за яку треба платити. А якщо у людини немає грошей, то ніякої медичної допомоги робити
не будуть. Ця реформа спрямована на те, щоб ще
більше скоротити і знищити населення України".
Ольга Богомолець,
голова комісії Верховної
Ради України з питань
охорони здоров'я, заслужений лікар України,
доктор медичних наук:
"Кому стане гірше? Будуть позбавлені права потрапити в лікарню психічно хворі. Люди не зможуть
отримати довідку про результати розтину, тому що послуги патологоанатомічної служби
не входять в гарантований державний пакет. Діти
з відхиленнями в розвитку, діти-сироти не зможуть потрапити на планову операцію".
Тетяна Василенко,
голова комісії Кам’янської
райради Черкаської обл. з
питань охорони здоров'я,
голова ради районної
організації партії
“Олександра Мороза “За
правду і справедливість”:
"Уряд пропонує надавати медичну допомогу таким чином, щоб частину коштів на лікування надавала держава, а
іншу частину забезпечував сам пацієнт. Як малозабезпечені люди, до яких сьогодні відноситься не менше
80% населення, зможуть отримати медичну допомогу, якщо у них немає грошей на лікування і необхідні
ліки? По суті, у рамках медичної реформи у українців
буде відібрано право на медичне обслуговування, гарантоване Конституцією. Це неприпустимо і ставить
під загрозу життя мільйонів українців. Ми не маємо
права допустити геноциду українського народу!
Усі ми розуміємо, що лікарні сьогодні є повністю платними через жебрацьке фінансування і поголівну корупцію. І реформа, безумовно, потрібна.
Але вона повинна полягати не в урізуванні прав
мільйонів людей, а навпроти – в підвищенні доступності медичного обслуговування для усіх
громадян України. Навіть, у нинішніх економічних
умовах це цілком реально, просто треба навести
порядок і менше красти. Як приклад можна привести хоч би Кубу: при усій бідності там діє дуже
ефективна, якісна і повністю безкоштовна система
охорони здоров'я. Було б бажання".
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Чи не час вже припинити цей урочистий хід по граблях і почати трохи думати головою?

Реалії

Небезпечні ілюзії
Олександр Михайлов

Щоб створити видимість хоча б однієї
"перемоги" на тлі нескінченних провалів, влада влаштувала грандіозне шоу
з нагоди відкриття " безвіза" з ЄС. Його
метою було втовкмачити зубожілому
і розлюченому народу: життя налагоджується, і вже дуже скоро ми заживемо, розкошуючи в щасливій європейській сім'ї.

Піднімати пенсійний вік, хоч до 100 років,
якщо знадобиться. Тобто, нинішні пенсіонери ще отримуватимуть свої жебрацькі
подачки, а майбутні покоління не матимуть нічого. За прогнозами, при такому
розвитку подій, неминуче настане момент, коли для більшості українців пенсії,
як такі, взагалі будуть скасовані, і замінені
талонами на їжу. Ми нестримно до цього
наближаємося.

Нова морквина

Перша морквина
Завдяки отупляючій масованій пропаганді продажних українських ЗМІ, багато
людей досі сприймають слово "євроінтеграція", наче чарівне заклинання за допомогою якого, у нас все дивовижним чином
і само собою налагодиться. Ось, мовляв,
підпишемо угоду про Асоціацію з ЄС,
доб'ємося безвіза, розірвемо усі відносини з Росією, оголосимо курс в НАТО і тоді,
нарешті, буде у нас щастя. Усе це до болю
нагадує горезвісну морквину для віслюка,
яку тримають перед його мордою на паличці, і до якої він ніколи не зможе дійти.
Нагадаємо, що однією з таких " морквин" довгий час служила Угода про Асоціацію з ЄС: мовляв, підпишемо, і багатий
500-мільйонний європейський ринок
буде біля наших ніг, (а росіяни можуть
утертися). Багато хто повірив, хоча можна
було вивчити хоч би приклад сусідів- молдаван, які теж підписали угоду про Асоціацію з ЄС. Як відомо, це жодним чином не
поліпшило економічну ситуацію в Молдові, вона як і раніше залишається бідною
країною Європи, маючи мізерні 1900 доларів ВВП на душу населення. У 2014-му
Україна була в два рази багатша Молдови,
маючи $4000 на душу, але після приходу
до влади нинішніх "європейських реформаторів", стала нестримно "наздоганяти"
європейського аутсайдера. Вже в 2015
році наш скромний показник впав рівно
в два рази і досяг $2000, що свідчить про
безпросвітну убогість. Але, якщо врахувати економічну політику наших "кермани-
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чій", то у нас є усі шанси обійти Молдову.
А що ж Європа, і де ж її довгоочікувані
і тисячу разів обіцяні нашою владою "райські кущі"? За підсумками 2016 р. експорт
України в країни ЄС збільшився аж на 1,9%
з 12,8 млрд євро до 13 млрд, а імпорт з ЄС
виріс на 17,6% з 14 млрд євро до 16,5 млрд.
Тобто, торговий дефіцит з ЄС виріс з 1,2
млрд євро до 3,43 млрд, або майже в три
рази! При цьому, усі тенденції в економіці
і зовнішній політиці говорять про те, що
в торгівлі з ЄС Україна завжди перебуватиме в дефіциті, і він наростатиме. На тлі
втрати традиційних ринків, де наша продукція (в першу чергу - промислова) мала
попит, – це означає постійну девальвацію
гривні та остаточне зубожіння населення.

За дурість платять дорого
Коли екс-посол США Пайет заявив, що
Україна повинна стати аграрною наддержавою, то ключовим словом цієї фрази
було зовсім не "наддержава", а "повинна".
А якщо бути точніше, то "приречена" після
того, як підписала Угоду. Правда, посол забув додати, що усі аграрні держави виму-

шені виживати за рахунок експорту своєї
робочої сили, оскільки сільське господарство дає дуже низьку додану вартість. Відповідно, воно не може забезпечити гідний
заробіток населенню, який дозволив би
дати дітям нормальну освіту і медичне обслуговування. В Україні все так і відбувається. Разом з вимиранням промисловості
і спеціалізацією експорту на аграрну продукцію, все більше українців від'їжджають
на заробітки в Росію і Польщу.
Ще однією з непривабливих сторін
усіх "аграрних наддержав" про яку забув
згадати посол Пайет є повний розпад їх
пенсійних систем. В Україні на одного
офіційно влаштованого працівника вже
доводиться півтора пенсіонери, а у міру
збільшення експорту робочої сили співвідношення стане і зовсім вбивчим. Але
ситуація погіршуватиметься у міру того,
як старіючі заробітчани почнуть масово
повертатися в Україну, а пенсії їм будуть
призначені, оскільки пенсійні відрахування вони робили для громадян чужих країн. Що робитимуть українська владу і улюблений МВФ в таких умовах? Правильно!

І ось - безвіз! Із самого початку було зрозуміло, що багато українців розглядають
його не як можливість подорожувати по
Європі, а як полегшення виїзду в країни
Шенгенської зони, щоб влаштуватися там
на роботу. Нехай навіть і нелегально. В той
же час, у розпорядженні Брюсселя є механізми, які дозволяють призупинити дію
безвізового режиму у тому випадку, якщо
українські громадяни порушуватимуть міграційні норми. І ось, днями стало відомо,
що ряд міжнародних організацій - Фонд
фінансової підтримки аналітичних центрів
і міжнародний фонд " Відродження", що
входять в Open Society Foundations мільярдера Джорджа Сороса, а також "Європа
без бар'єрів", підготували документ про неконтрольовану міграцію з України в ЄС.
У документі сказано, що безвізовий режим між Києвом і країнами Шенгенської
угоди призведе до зростання потоку нелегальних мігрантів з України, який поступово збільшувався ще з 2014 року. У
зв'язку з цим, міжнародні фонди закликали владу України боротися з економічною
кризою, через яку українці будь-якими
шляхами прагнуть поїхати на заробітки в
Європу. Інакше, Брюссель може призупинити дію договору про безвізовий режим
з Україною.
"Тепер подивимося, що влада скаже
людям, коли первинна ейфорія вивітриться. Напевно, в якості наступної піар-акції,
Порошенко обіцятиме вступ в ЄС", - прокоментував ситуацію президент "Українського аналітичного центру" Олександр
Охріменко.
Чи не час вже припинити цей урочистий хід по граблях і почати трохи думати
головою?

Про що мовчить телевізор

"Безвізова" масовка
Курсантів військового інституту КНУ імені Шевченка змусили брати участь у
заході "Безвіз", що проходив минулої суботи ввечері на Європейській площі
в Києві. Про це повідомив "Українській правді" один з курсантів.
За його словами, розпорядження про це дав начальник інституту, колишній начальник Департаменту військової освіти і науки Міноборони генерал-майор Ігор
Толок.
"Через своїх помічників, заступників, зокрема полковника Приліпка Олександра
Федоровича він сказав, щоб усі курсанти йшли на цей мітинг, але в цивільній формі
одягу", - розповів курсант. За його словами, на заході також були присутні офіцери.
"Я спілкувався зі студентами КНУ з механіко-математичного факультету. Вони сказали, що ця масовка оплачувалася – 300 грн на людину. А наших курсантів відправили сюди безкоштовно", - додав співрозмовник УП.
В розпорядження УП також потрапила факсограма за підписом начальника
управління освіти Печерського району Тетяни Копил до керівників загальноосвітніх
та дошкільних навчальних закладів району з проханням забезпечити в заході участь
2 осіб від закладу освіти.
Печерська райдержадміністрація Києва заперечує цю інформацію.

Корупціонери України
За матеріалами https://ukranews.com
Переважна більшість громадян України вважає чинну
владу надзвичайно корумпованою.
Найбільшим корупціонером в Україні визнано Порошенка. Також у рейтингу найбільш причетних до корупції
– прем’єр Гройсман і "народнофронтовики" Яценюк та
Аваков.
Про це свідчать результати опитування, проведеного
центром соціальних досліджень "Софія".
Зокрема, 62,3% українців
оцінюють рівень корумпованості органів влади, як "дуже
високий", 25,3% респондентів, як "досить високий", а
8,5% опитаних громадян вва-

жають рівень корупції у країні
"значним".
Натомість, лише 0,2% респондентів вважає ступінь поширення хабарництва у владі
"незначним". Не визначилися
із відповіддю 3,7% опитаних.
Стосовно ж того, хто із
українських політиків, на
думку громадян, найбільше
причетний до корупції, то тут
"пальму першості" отримав
Президент Петро Порошенко. Його ім’я назвали 32,2%
опитаних українців.
Ще 20,6% українців вважають найбільш причетним до

корупції лідера "Народного
фронту" й екс-прем’єра Арсенія Яценюка, 11,4% – нинішнього главу уряду Володимира Гройсмана, 9,6%
– лідерку "Батьківщини"
Юлію Тимошенко, 7,1% – міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, 5,9% – главу
"Радикальної партії" Олега
Ляшка.
Загалом, респонденти назвали 34 українських політиків (можна було обратити
декілька імен), однак решта
набрали менш, ніж 5%.
Опитування проводилося
з 26 травня по 1 червня в усіх
адміністративних областях
України, крім тимчасово окупованих територій.

Втрачена довіра
За матеріалами https://ukranews.com
Президентові України Петру Порошенку
не довіряє переважна більшість громадян.
Про це свідчать результати опитування,
проведеного центром соціальних досліджень "Софія".
Так, не довіряють Порошенку 78,1% громадян. Зокрема, зовсім не довіряють главі держави 50,7% опитаних українців, ще 27,4% респондентів заявили, що радше не довіряють.

Натомість, повністю довіряють Президентові лише 1,9% громадян, ще 15,9% респондентів
відповіли, що радше довіряють,а 4,1% завагалися із відповіддю.
Опитування проводилося з 26 травня по 1
червня 2017 року в усіх адміністративних областях України, крім тимчасово окупованих
територій.
Як відомо, в квітні поточного року, Президентові Петру Порошенку висловили недовіру
71,9% громадян України, 22% опитаних тоді заявили, що довіряють чинному главі держави.
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Продаж землі? Згадайте велику приватизацію майна Української держави

Из будущей книги

Крик душі

Мы, не первый раз, предлагаем вам стихи
Владимира Калиниченка. Стихи честные,
строгие, иногда… жесткие. Он имеет на
это право, пройдя суровые университеты:
концлагерь для детей, сын полка, студент,
узник лагерей в ГУЛАГе, шахтер… И, сын своей Родины: преданный, искренний, никогда не
спекулирующий своей любовью и биографией.
Приобщитесь к его мыслям, переданным
в слове. Мы становимся крепче, увереннее,
зная, что есть такие Люди…
Александр Мороз

«Росток на выжженной
стерне»
Закончена работа над рукописью новой книги, которая, даст Бог, увидит свет. Вторая после нашего с женой переезда в Киев, и 30-я в творческой биографии, она,
надеюсь, подводит итоги после начала войны в Донбассе в 2014 году.

Баллада о медали
Дмитру Ивановичу, одному из
близких мне современных
украинских поэтов по духу и
внятности стихов, по любви к
балладному жанру
Храню реликвию давно минувших лет, –
зовется «За победу над Германией».
На аверсе знакомый силуэт
генсека, что Победу прикарманил.
Европу проглотить не удалось
под сладкую мечту о диктатуре,
под вечное российское «авось»
и гибли миллионы даром, сдуру.
…Сказал комбат:
«Ты, сын полка, носи.
Тут память наша, вовсе не награда.
Ведь, мы свое Отечество спасли.
Ну, а чужого – нам совсем не надо…»
И Сталин был, конечно, не дурак,
он понимал истоки декабризма.
А поколенье нынешних вояк
не греют постулаты коммунизма.
Вот и росли – Норильски, Колымы…
Их было тысячи по всей державе.
И Родины достойные сыны
ушли из жизни без имен и славы.
…Беру медаль в ладонь.
Ох, тяжела,
пропитанная всех народов кровью!
Ты прав, комбат:
а память-то жива
и вечной болью,
и к стране любовью.

Владимир Калиниченко

Чтобы не стало завтра днем
вчерашним
Тоскую по донецким терриконам
и Полю Дикому, где парусит ковыль…
Они постарше древних фараонов.
В них прошлое и нынешняя быль.
Ну что б, казалось?
Мало ли просторов
на Украине?
Да разуй глаза!
Запоминались лавы, по которым
бочком, ползком, иначе-то нельзя –
пласт «Смоляниновский» поменьше
метра.
Тащу с собой помощницу «шухлю»*,
и на локтях остались километры
полей, что зеленели наверху.
Но, на-гора поднявшись
утром ранним,
с табачным дымом степь вдыхали мы,
как узники, не знавшие заранее,
что выйдут на свободу из тюрьмы.
Там, в подземелье, черный ад
кромешный.
Судьба порой у Шубина** в руках.
Рубли в семье не лишни-то, конечно.
Да, жизнь не измеряется в деньгах.
Есть что-то выше и дороже, право.
Всему основа –
человека суть.
На этом и покоятся державы –
на людях всех,
что шар земной несут
у письменных столов,
в забоях, в пашне,
у домен,
и в окопах на войне…
Чтобы не стало завтра днем вчерашним
в бесстыже обворованной стране.

* Большая совковая лопата, которой загружают на рештаки уголь из забоя.
** Мифический хозяин горных выработок, бытующий в шахтерских байках и легендах.
настальгія?

Вперед до минулого,

або на що вистачало середньої зарплати в СРСР?
Люди старшого віку люблять згадувати СРСР, коли,
як відомо, і сонце світило
яскравіше, і ковбаса була
смачніша, і грошей на все
вистачало.
Пропонуємо порівняти доходи різних категорій населення
і вартість основних споживчих
товарів. Ціни і доходи узяті за
період 1975-1985 рр.
Середній дохід для різних категорій населення:
40 крб. – інститутська стипендія;
70-130 крб. – з/п молодого
фахівця;
200 крб. – середня з/п по
країні;
300 крб. – дохід підполковника збройних сил;
450 крб. – з/п секретар обкому партії;
600 крб. – дохід міністра.
Навіть, маючи одну копійку, ви могли зробити купівлю:
склянка газованої води, коробок сірників.
Якщо у вас були в кишені 3
копійки, то ви спокійно могли
купити собі склянку квасу, або

проїхатися на трамваї, рівно
стільки він тоді коштував.
За 10 копійок ви могли купити кіло картоплі, або стаканчик
ягідного морозива, а воно було
таке смачне!
А на 11 копійок ви б купили
беляш або ескімо на паличці. Півлітровий пакет молока
коштував тоді 16 копійок, та і
буханець ароматного чорного
хліба коштував так само.
Круті цигарки «Космос» коштували покупцям – 70 копійок. За 2,15 крб. можна було
придбати два комплексні обіди
в їдальні. Абонентська плата за

телефон складала
1,5 крб. в місяць.
Придбати 60-хвилинну аудіо-касету
можна було за 4 крб.
За ті ж гроші, можна
було пообідати в ресторані.
"Кубик – Рубик" коштував
дуже дорого – 10 крб. Велосипед "Орлятко" – 39 крб., а модніший "Салют" коштував вже
84 крб. Мрія меломана – акустична гітара "Cremon" – 70 крб.
В 96 крб. обходився килим
розміром 220 Х 137, що прикрашав стіни радянських

квартир. За магнітофон
"Электроника – 302" треба було заплатити 155
крб., в півтора рази
дорожче, ніж за фотоапарат "Зеніт" з
професійним
об'єктивом.
Мотоцикл
"Иж-планета – 3" –
670 крб. Майже в цю ж суму
обійшовся б ламповий кольоровий телевізор. " Москвич412 " коштував у кінці 70-х рр.
близько 5000 крб. При цьому,
однокімнатна кооперативна
квартира обійшлася б в 3-4
тис. крб. ВАЗ- 2106 коштував
вже 7200 крб, а елітний ГАЗ- 24
" Волга" – 9000 крб.

http://silskivisti.kiev.ua
Багато хто щиро вірить, що,
коли буде введено ринок земель
сільгосппризначення,
він зможе вигідно продати
свій земельний пай і розбагатіти...

Дарма! Згадайте велику приватизацію майна Української держави, багато вас розбагатіло? Багато токарів,
зварників, інженерів і цілих робітничих династій, які мали приватизаційні сертифікати на сотні тисяч, стали
співвласниками заводів чи фабрик?
Багато?
Те саме планується і зараз! За існуючої правової системи чи, якщо хочете, відсутності сили права в Україні –
це призведе до повної руйнації села,
колиски українського духу, традицій і
мови, бо міста вже давно «обрусіли».
Ми втратимо ідентичність, а разом із
нею й державність.

Продали все...

Еміль ДУБРОВ
Продали все: порти, заводи, шахти,
Електростанції, збудовані до нас,
Всі свердловини з видобутку нафти
І ті, з яких ще добувають газ.
Ліси продали, ріки і озера,
Закривши людям підступи до них
За «рішенням громади», себто мера,
Який повинен «думати за них»!
Дійшло уже, як мовиться, «до точки»,
Продавши в селах ферми і ставки,
Вже закривають школи і садочки,
Які колись позводили «совки»!
Продали все, порядність,
гідність, совість,
Продали честь, вона вже не в ціні!
Сумна якась виходить в мене повість,
Ви думаєте, це вже «дно»? Та ні!!!
Їм захотілось ще й земельку нашу —
Така багата здобич і легка!
І заварили вже в котлі державнім
кашу,
Зайнявши очі в бідного Сірка!
І вже «вангують» доморощені
експерти,
За гроші і, напевно, немалі,
Що Україна буде просто стерта,
Якщо не буде продажу землі...
Кому ж ви брешете, задрипанці
продажні,
Кого ви хочете круг пальця обвести?!
На перший погляд, всі такі поважні,
А придивитись — достоту глисти!
Присмокчеться, що вже й
не відірвати!
Якщо, панове, хочете землі,
То йдіть на схід за неї воювати,
А не грабуйте жителя в селі!
Земля належить усьому народу
І навіть тим, кого іще нема,
Українцям — продовжувачам роду!
Так що дарма стараєтесь! Дарма!!!
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Говорят, что оптимистам легче жить. Так ли это на самом деле?
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ДОМАШНІЙ КЛУБ

Стоит прочесть

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ
ДЛЯ ОПТИМИЗМА
Оптимист или пессимист? Врожденная способность радоваться каждому дню, любой мелочи, каким-то событиям или все-таки это опыт, приобретенный и выработанный годами? Говорят, что оптимистам легче
жить. Так ли это на самом деле?

готовим сами
способствуют нормализации гармонии внутреннего мира.
ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ
ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ ИЛИ ПОЛЮБИТЬ
СВОЮ РАБОТУ
Если то, чем вы занимаетесь, приносит один негатив в вашу жизнь,
или вы идете на работу, как на каторгу, тогда пора менять работу. Не бойтесь остаться без заработка. Люди,
которые умеют правильно распоряжаться своими знаниями, навыками,
умениями и опытом, всегда высоко
ценятся среди профессионалов. Если
у вас есть какое-то хобби, возможно,
стоит попробовать построить бизнес
на своем увлечении?
НАУЧИТЕСЬ РАССЛАБЛЯТЬСЯ
Умение «релаксировать» благотворно сказывается на восприятии
окружающего мира, помогает расслабляться и принимать правильные и обдуманные решения.

или шагом на пути к достижению
результата. Наоборот, нужно научиться хвалить самого себя, отмечать свои достижения и успехи,
умения, сообразительность и смекалку.

Действительно, оптимист видит
мир сквозь, так сказать, розовые
очки. Он использует любой шанс,
который ему подбрасывает жизнь.
А неприятности – это всего лишь
шаг на пути к достижению цели и
улучшению своей жизни.
Научиться быть оптимистом возможно! Какие привычки нужно выработать у себя, чтобы воспринимать жизнь, как подарок судьбы?

БЫТЬ В ОКРУЖЕНИИ ОПТИМИСТОВ
Часто на мировоззрение человека влияет окружающее общество.
Если, все время находится в компании людей, которые не верят в
себя, сомневаются в успехе какоголибо начинания, то непроизвольно
и сам начинаешь мыслить подобным образом. Поэтому тянитесь к
людям, которым свойственно улыбаться, радоваться жизни и быть
настроенными только на лучший
результат в чем бы то ни было.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕБЯ НА
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Слышали ли вы высказывание о
том, что все мысли – материальны,
то есть, они имеют способность
осуществляться? И если настраиваться на негативный результат, то
в итоге он и получится. Развивайте
в себе способность верить в успех
любого своего действия.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
Спокойная музыка настраивает
на позитив, поднимает настроение, помогает расслабиться и переключить внимание после сложного трудового дня или какой-то
напряженной ситуации. Мелодии,
в
классическом
исполнении,

САМОБИЧЕВАНИЕ – НЕ ЛУЧШАЯ
ЧЕРТА ХАРАКТЕРА
В отличие от пессимиста, который во всех бедах винит только
себя, оптимист считает, что какаято неудача является всего лишь
обычным стечением обстоятельств

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
И ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
Здоровый образ жизни стал модным трендом последних нескольких
лет. Однако, нужно ориентироваться
не на моду, а на пользу для своего
организма. Физические нагрузки и
правильное питание помогают укрепить организм, защищают от различных недугов, способствуют поднятию
уровня самооценки. Быть здоровым
означает быть счастливым.
ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ЛЮБИМЫМ
Человек, который испытывает теплые чувства, при этом они взаимны, испытывает необычайное счастье и радость к жизни. Интимная
близость помогает снять стресс,
нормализует гормональный фон,
увеличивает, так называемый,
«гормон удовольствия».
УЛЫБАЙТЕСЬ!
Улыбка порождает улыбку. И,
если вы будете улыбаться чаще, то
и окружающие вас люди будут отвечать тем же. Также, она наполняет позитивом, отличным настроением и зарядом бодрости.
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. Декабрист из гороскопа. 9. Соединение "огнем и металлом". 10.
Хвостик простейших. 11. Вредная привычка, имея которую, можно не
заглядывать в брачные объявления. 12. Название этого многогранника в буквальном переводе с греческого означает "отпиленное". 13.
Мечта всякого гадкого утенка. 14. Внезапный "паралич" от испуга. 18.
Игра, цель которой загнать крошечный мячик в еще меньшую ямку
при помощи орудий, специально сделанных так, чтобы этому помешать. 21. Следы губной помады на рубашке мужа. 24. Что изнутри
греет кровь экстремалов? 25. "Зуб на зуб не попадает" как простудное
состояние. 26. Причиной ее появления может стать нарушения в работе желудка или кишечника, переедание, переохлаждение и нервы,
наконец. 27. Буква кириллицы, которой солдат отвечает на приказ. 28.
Место ночлега тучки золотой. 29. Аканье или оканье. 31. Имя теннисистки Дементьевой. 32. Его нагуливает пасущаяся кобыла, но это не
вес и не здоровье. 33. Японская фигурка. 36. "Лысый" утес. 39. Время
ухода вампиров в тень. 43. В какой поэме Гомер описал смех богов на
Олимпе, получивший потом название гомерический? 44. На гражданке
- заявление, а в армии? 45. Распределение по частям. 46. Скандальные
выходки. 47. Переложение партитуры для пения с фортепиано. 48. Человек, способный найти тринадцать лазеек в десяти заповедях.
По вертикали:
1. Какая часть дрели ломается чаще всего? 2. Скрепляет виноградины и бананы. 3. Этим словом называют и дерево рода теоброма, и продукт из его семян. 4. Рациональное, что есть не в каждом сказанном.
5. Американский уголок, где ведут скотскую жизнь. 6. Как называется
белый, расписанный синим фарфор, который производится в одном
городе России? 7. Болельщиков этой игры в Италии называют "тиффози", в Бразилии - "торсида", в Испании - "инчас", в Англии - "фаны". 8. Киногерой Вина Дизеля, который не мог терпеть яркого света и поэтому
всегда ходил в темных очках. 15. Женщина - словесная "пулеметчица".
16. Болячка, на которую соль действует отрицательно. 17. "На стене
висит, болтается, всяк за него хватается" (загадка). 18. Цветок - символ
элегантности. 19. Назовите единственное животное, имеющее пробор
на животе. 20. Русский ювелир, покоривший всех своими яйцами. 21.
"Бесполый" стиль в одежде. 22. В Древней Греции на земле должника
кредитор устанавливал табличку, означавшую, что в случае невыплаты
долга земля перейдет в собственность кредитора, а как называлась эта
табличка? 23. Самая сухая пустыня мира, там ни разу не было зафиксировано дождя. 30. С головой какой птицы изображался египетский бог
Тот? 34. Помятый круг. 35. Четвертинка галлона. 37. Младший офицер.
38. Если верить И.Крылову, он очень просто открывался. 39. Правитель в Индии. 40. Коктейль из литейного цеха. 41. Его в стае гиен, в отличие от волчьей, никогда не бывает. 42. Желудочно-кишечный путь.

САЛАТы С ПОМИДОРАМИ

№1

Ингредиенты на 2 порционных салата: крабовые палочки – 200 гр.; яйцо вареное – 2 шт.;свежий огурец небольшой – 2 шт.; помидоры средние – 2 шт.; сыр – 60
гр;майонез – 3 ст. ложки.
Приготовление: Огурцы и помидоры нарезать небольшими кубиками. Сыр натереть на мелкой терке. Яйца измельчить, крабовые палочки нарезать кубиками, добавить
майонез, перемешать.
Выложить слоями:
1-й слой – крабовые палочки с яйцом;
2-й слой – огурцы;
3-й слой – крабовые палочки с яйцом;
4-й слой – помидоры;
5-й слой – сыр.
Украсить по желанию.

№2

Ингредиенты на 6-8 порций: помидор 2-3 шт.
куриная грудка 500гр; сыр твердых сортов 150 гр; зеленый
салат; сухарики; легкий майонез или сметана.
Приготовление: Помидор, салат мелко нарезаем. Сыр
трем на терке. Куриную грудку разделываем на мелкие кусочки
и тушим на слабом огне минут 20 до того пока вся жидкость не
выкипит, можно слегка обжарить. Смешиваем все нарезанные
и готовые ингредиенты, заправляем майонезом (сметаной). Подаем салат, посыпав сверху сухариками.
Бабушкина аптека

Вкусное лекарство
из сосновых шишек
Варенье и сироп из молодых сосновых шишек издавна
использовали при простудах, бронхитах, кашле, ангине,
гриппе и туберкулёзе лёгких.
Собирать сосновые шишки лучше с конца мая до конца
июня, когда они уже стали сантиметра 3 длинной, но не начали коричневеть и деревенеть.
Сосна – это однодомное растение, а значит, на одном дереве растут женские и мужские шишки.
Мужские шишки похожи на почку, они маленькие и тоненькие по своему размеру, растут гроздью-колоском возле основания молодых веточек. Женские шишки – плотные, с наметившимися ребрышками и смолисто-липкие. Именно, из них
потом, будут формироваться коричневые твердые шишки (в
то время, как мужские шишки после опыления просто отваливаются). Женские шишки собирают на варенье. Собирать
шишки нужно в лесу, подальше от города и дорог.
Рецепт варенья:
Перед варкой молодые сосновые шишки перебираем,
выбрасываем мусор, тщательно моем в чистой проточной
воде. Затем, 1 килограмм шишек заливаем 3 л воды и варим на маленьком огне 4 ч. Остудить смесь и поставить её
на ночь в холодильник, или прохладное место.
Утром процеживаем, получается розовый кисель.
Шишки убираем. На каждый литр этого розового киселя
добавляем 1 килограмм сахара (лучше виноградный сахар
или тростниковый). Варим, пока не загустеет.
В процессе варки, варенье становится прозрачным и похожим на мёд. Разливаем в подготовленные баночки.
Можно закрыть капроновыми крышками и хранить в
холодильнике. А можно закатать и хранить, как обычное
варенье.
Рецепт сиропа:
Шишки промойте и разрежьте на небольшие кусочки.
Приготовьте чистые стеклянные стерилизованные банки.
Каждый кусочек обмакивайте в сахар и укладывайте в
банку слоем около 2 см. Можно обмакивать в виноградный
сахар или тростниковый сахар, или мед
После этого, пересыпьте их еще небольшим количеством
сахара и повторите процесс до полного наполнения банки.
Верхний слой шишек должен полностью покрываться
сахаром. Накройте банку салфеткой и поставьте в теплое
место под солнечные лучи. Периодически емкость встряхивайте. Целебный сосновый сироп будет готов, как только
весь сахар, под воздействием теплого солнечного света,
растворится. Банку закройте капроновой крышкой и уберите в прохладное место.
Противопоказания:
Несмотря на полезные свойства и эффективную помощь
при лечении ряда заболеваний, средства на основе сосновых шишек показаны не всем. Не рекомендуется употреблять при остром гепатите, и с осторожностью, беременным женщинам и людям с заболеваниями почек.

По вертикали:
1. Сверло. 2. Гроздь. 3. Какао. 4. Зерно. 5. Ранчо. 6. Гжель. 7. Футбол. 8. Риддик. 15. Тараторка. 16. Рана. 17.
Полотенце. 18. Георгин. 19. Ленивец. 20. Фаберже. 21. Унисекс. 22. Ипотека. 23. Атакама. 30. Ибис. 34.
Эллипс. 35. Кварта. 37. Капрал. 38. Ларчик. 39. Раджа. 40. Сплав. 41. Вожак. Тракт.
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
3. Козерог. 9. Сварка. 10. Жгутик. 11. Курение. 12. Призма. 13. Лебедь. 14. Оторопь. 18. Гольф. 21. Улика.
24. Адреналин. 25. Озноб. 26. Икота. 27. Есть. 28. Утес. 29. Говор. 31. Елена. 32. Жеребенок. 33. Нэцке. 36.
Скала. 39. Рассвет. 43. Илиада. 44. Рапорт. 45. Дележка. 46. Эпатаж. 47. Клавир. 48. Адвокат.
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“За правду і справедливість”

Х-файлы

По материалам http://neveroytno.ru

Ковчег Завета, или иначе говоря,
Ковчег Откровений, вне всяких сомнений, один из самых священных ларцов
древнего мира. Нет никаких сомнений,
что это самое искомое религиозное сокровище на протяжении сотен веков.
Причина поисков Ковчега Заветов проста, в ларце израильтяне поместили
пластины Тора, после того, как получили их на горе Синай. Именно, на этих
пластинах, согласно легенде, были начертаны Десять Заповедей Божьих.
Ковчег совершил 40-летнее путешествие по пустыне, сопровождая израильтян во время всех этих долгих лет
мытарств среди песков. Присутствовал
при завоевании земли обетованной, после чего должен был расположиться в
храме, построенным царем Соломоном.
На самом деле, историй о Ковчеге Завета сложено великое множество, и это
действительно загадочный артефакт
с невероятными возможностями, по
крайней мере, так на этом настаивают
легенды. Вы только представьте, люди
скитались четыре десятка лет в пустыне с Ковчегом Завета на плечах, но они
не голодали и не ведали жажды, ведь
Ковчег Завета оказался невообразимо
волшебным устройством, умеющим
производить «манну небесную».

Подарок Богов
или внеземной цивилизации?
Исследователи указывают на то, что если
детали конструкции Ковчега являются такими, как это отражено в древних записях, то
он очень сильно напоминает современный
конденсатор с двумя электродами разделенными изолятором, и судя по всему, обладающий большой мощностью.
Многие историки и археологи приходят
к согласию, что Ковчег сконструированный из акации и покрытый золотом, до
странности схож с теми артефактами, что
египтяне помещали в «сухой комнате»,
где присутствовало мощное магнитное
поле естественного происхождения. По
мнению ряда исследователей древних
технологий, это имело четкую цель – зарядить накопитель через золотую корону,
которая окружала устройство, тем самым
предполагая, что Ковчег Завета работал в
качестве источника неизвестной, но чрезвычайно сильной энергии.
Согласно одной из невероятных гипотез, удивительный сосуд ( Ковчег Откровений) на самом деле был генератором
неизвестной, и скорее всего смертельной
для всего живого силы, разумеется кроме
тех, кто управлял этим мощным оружием.
Это был артефакт, который запрещалось трогать и ощупывать. А те, кто его
переносил и мог прикоснуться к нему по
роду своей службы, должны были приближаться к нему только и исключительно в
защитной одежде. Все остальные должны
были держаться от Ковчега на расстоянии
и ни в коем случае не прикасаться к его
стенкам, и даже близко было лучше не
подходить, иначе это грозило смертью в
болях и корчах с разъеданием кожи.
Сам же ларец, со священными скрижалями по своей конструкции, имел стенки,
обложенные чистым золотом, как внутри,
так и снаружи. В том числе и крышка Ковчега Откровений с Херувимами была массивной плитой чистого золота. — Что это,
ярко выраженные меры предосторожности от неведомого излучения?
Поклонники теории посещения Земли
древними космонавтами инопланетного
происхождения убеждены, Ковчег Завета
представлял собой мощный генератор и

Согласно одной из гипотез, Ковчег Откровений был генератором неизвестной,
и скорее всего смертельной для всего живого силы

Ковчег Завета:

многовековая тайна
устройства из другого мира

накопитель, либо это часть более сложной системы производства энергии. Энергии, которая может быть использовалась
в качестве оружия, средства связи (диалог Моисея и Бога).
То есть, основная версия этого направления предполагает, что Ковчег Завета на
самом деле был аварийным ядерным реактором какой-то инопланетной цивилизации,
скорее всего волей ужасного случая застрявшей на Земле. По убеждению теоретиков, об
этом свидетельствует текст инструкции по
сборке и эксплуатации устройства, где ковчег предстает в окружении четких правил
для доступа к устройству, чтобы защитить
человеческие жизни.
Моисей раскинул шатер собрания за
пределами израильского лагеря, «палатка
была за пределами лагеря из-за отчуждения
Господа от своего народа» (Исх 33: 3). Скорее
всего, речь идет о строении, в котором священный сосуд проведет время необходимое
для скинии, и как можно понять, устройство
полагалось хранить отдельно от основного
лагеря, как это предписывают правила безопасности для работ с любым устройством
подобного рода и в наше время.

Фараоны, пирамиды,
битва при Кадес

Есть гораздо больше невероятных
функциональных возможностей Ковчега
Завета, чем мы это себе представляем,
указывают теоретики версии с древними
космонавтами. Они верят, что неизвестные документы с таинственным происхождением были чрезвычайно важной
частью супертехнологичного устройства.
А по некоторым предположениям, это
были изотопные материалы, необходимые для функционирования всех возможностей машины, — отсюда и жёсткие меры
безопасности в эксплуатации. И что это за
таинственные «инструменты», что упомянуты в древних записях и писаниях, такие
как знаменитый «Шамир» — небольшой
«камень» размером с зернышко ячменя,
которым Моисей делает записи имен на
двенадцати драгоценных камнях?
Любопытно, но существовал еще один
Ковчег Завета с такими же характеристиками, правда, он не так популярен, как в
иудео-христианской практике.
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Согласно преданиям и словам знающих людей этот уникальный артефакт с
фантастичными возможностями бережно
передавался из рук в руки на протяжении
тысячелетий, но однажды он все же был
утерян. В исторических представлениях
битвы Кадеш в Абу-Симбел, мы видим,
что армия Рамзеса II имела в распоряжении устройство, которое очень похоже на
«Ковчег Завета».
Артефакт с неизвестным происхождением был в палаточном лагере, откуда с
его помощью должны были вызываться
некие мистические силы и, обрушившись
на врага, сокрушить все одним ударом.
Само устройство, размещенное в палатке по описанию подобно тому, на которое ссылаются в Библии. Оно имеет два
стервятника с крыльями, почти идентично
классической архитектуре Ковчега Завета.
Получается так, что кажется, артефактов с
невероятными возможностями было два,
а значит, уникальность первого Ковчега не
столь велика ,как мы это думаем, не так ли?

Ковчег Завета и Великая пирамида Египта

Возможно ли, что теоретики существования древних инопланетян двигаются в
правильном направлении в своих предположениях? Существует идея, что есть
гораздо более глубокая тайна Великой пирамиды древнего Египта, и склеп фараона
тут вовсе не причем. Смысл предположения общей связи Ковчега Завета и пирамид
говорит о том, что это представляет собой
совместимые устройства. Более того, тем
самым подразумевается единый производитель, либо как минимум интерфейс для
совместимости устройств,— представляют
свой взгляд поклонники уфологии и приверженцы существования пришельцев.
Это все части единого и неизвестного
нам механизма, оставленного древними
пришельцами на Земле. Разумеется, это
всего лишь гипотезы на основе древних
легенд, этому нет фактов, но согласно теории о древних инопланетянах, пирамида
и Ковчег Откровений были активированы
тысячи лет назад, чтобы использовать
энергию для войны. Другие предполагают,
что устройство действительно могло работать совместно с комплексом пирамид
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плато Гиза, чтобы сформировать какуюто мощную энергетическую силу. Но это
не обязательно было для нападения, это
могла быть и защита, да и вообще – это
могли быть такие функции, о которых мы
даже не догадываемся.
Однако, не все воспринимают подобные
истории всерьез. К примеру, скептически
настроенные исследователи относятся к таким гипотезам с улыбкой, говоря о надуманности и забавности этих предположений.
Скорее всего, изначально это была шкатулка
с какими-то важными письмами, но столетия шли, эпохи сменялись, и вот уже шкатулка стала Ковчегом Откровений с подписью
самого важного священного предмета.
Вопрос заключается в том, что как бы мы
не смеялись над разными версиями, никто
не в состоянии прояснить необходимость
защитной одежды, и каким образом, на
Земле практически одновременно были
построены сотни пирамид и почему они
лежат с равной угловой величиной относительно друг друга. Откуда появился второй
ковчег со схожими возможностями, и множество других вопросов из этой области.

«Место Ковчега
не имеет измерений»

В Талмуде содержаться удивительные
строки «Место Ковчега не имеет измерений». Интересно о чем это? Если Ковчег
рассматривать как устройство, то можно
предположить, что он может находиться
сразу в нескольких мирах (измерениях)?
История пишет, что в момент транспортировки из Кириаф-Иарима Ковчег Откровения слишком сильно накренился с колесницей на дорожной колдобине, здесь -то все и
увидели невероятную силу и мощь Ковчега.
Опасаясь за священный сосуд, хранящий
Скрижали Бога, священник Оза вскинул
руку в попытке придержать ларец, но Господь отчего-то прогневался на Оза за это,
бедолага умер на месте, сраженный неизвестной силой, исходящей от святыни…
Известна и другая не менее невероятная
опция Ковчега, оказывается, нося его на
плечах «персонал» сильно не уставал, как
можна было-бы предпологать, поскольку
священный сосуд «сам нёс тех, кто нёс
его». Иначе говоря, Ковчег , собранный из
дерева и отделанный золотом, и по идее
представляя собой тяжелую ношу, тем не
менее, не только не отягощал нёсших его
людей, но и сам нес носильщиков!
Оценивая и анализируя древние строки, можно сделать лишь исключительно
один вывод – это так называемая левитация, проще говоря, речь идет об устройстве с механизмом антигравитации!
Местонахождение Ковчега, как и вообще вся его дальнейшая судьба неизвестны, и являются предметом множества
споров и спекуляций. Как рассказывается
в Талмуде, священный ларец со скрижалями был спрятан в надежном месте по
указке царя Иосия под «краеугольным
камнем мироздания»!
Другое суждение уверено говорит о
том, что Ковчег Завета был найден уже
давно, но держится это в секрете до времени восстановления Третьего Храма, что
бы с его помощью на Земле установить
новый мировой порядок.

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи поглядів авторів, які несуть
відповідальність за достовірність наведених фактів, імен тощо. Рукописи і фотознімки не рецензуються і не повертаються. Анонімні листи не розглядаються.
Редакція зберігає за собою право скорочення і літературного редагування
прийнятих для публікації текстів.
Передрук матеріалів – тільки за наявності посилання на газету “За правду
і справидливість”.
Листування з читачами – лише на сторінках газети.

ДРУК:
ФОП Журило С. С.
Адреса: м. Черкаси,
вул. Вербовецького, 1-а
Замовлення № 58.
Тираж 10 000 прим.

