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ПЕРЕДМОВА 

Шановний читачу! У вас в руках важка для сприйняття книжка-
роздуми журналіста, народного депутата України другого скликання від 
192 Мелітопольського виборчого округу Степана Ткаченка. Вивчаючи, на 
прохання виборців, сакральні місця Мелітопольського диво-регіону, він, 
людина комуністично-матеріалістичного виховання, увійшов у світ, де 
очевидне і неймовірне, реальне й фантастичне, наукове й сенсорне, Земне 
й Космічне переплелися так, що несила й осягнути. Це велике диво, яке 
науковцям, Святим отцям, сенсорам  ще треба буде спокійно й виважено 
вивчати. Адже в сакральних місцях лежать незвідані пласти інформації  
Землі і Неба. 

Поки що очевидним є лише те, що Мелітопольський регіон, це 
особлива сакральна територія не лише у вітчизняному вимірі, але й у 
загальнопланетарному та Космічному вимірах. Її роль у післяпотопний 
період була загадково благодатною і животворною. Схоже, що Творці 
Неба, наші Боги, мають тут свої творчі лабораторії де відтворювали всяк 
суще на Землі.  Автор не виключає можливості, що тут зберігаються 
генетичні коди індоєвразійських народів, які вийшли з наших земель, а в 
Тибеті зберігається генетичний фонд жовтої і чорної рас. Він глибоко 
переконаний, що ці космічні інформаціно-енергетичні комплекси 
працюють до цього часу і виконують відому лише Творцю місію. 

 Дивосвіт, у який увійшов автор, спонукав його до важких і, як він 
каже, навіть до «гріховних»  роздумів про вічне запитання - хто ми, хто 
наші Боги-Господарі  Землі, яких Учителів, Апостолів, Пророків вони нам 
присилають, як ми маємо поводити себе на Матінці –Землі, аби не 
нашкодити собі і Небу? 

 Роздуми автора не претендують на істину чи науковість. Навпаки-
вони лише заохочують  нас до роздумів на складні філософські питання –
звідки є пішли ми, яке наше призначення і пошуку істинно духовних засад 
віри, щоб бути на Землі Людиною, а її зберегти затишною оселею для 
нащадків.  
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  Диво №1 
 

  Після Вищої партійної школи при ЦК Компартії України мене, 
редактора Вільнянської районної газети «Дніпровські вогні», направлено 
було на роботу до Запорізького обкому партії. Невдовзі надали й стареньку 
квартиру в центрі міста.  

Дивне місто Запоріжжя - якщо  вітер віє згори, то в місті серед білого 
дня настає ніч від різнобарвних заводських димів, білизна, що сохне на 
балконі, стає чорно-білою. Зашпарюй вікна-двері, бо квартира 
перетвориться на газову камеру. Так і жили 

 Благо, з нами проживала старенька Матір дружини, яка пильнувала 
не лише за дітьми, але й за екологічною обстановкою надворі. Проте, 
незабаром з Матір’ю стали траплятися дива – напади епілепсії, втрата 
розсудку, розмова вночі з покійними родичами. Та таким голосом 
загробним, що у нас мурашки по тілу бігали. Раніше ні в моїй родині, ні в 
родині дружини такою хворобою ніхто не хворів.  Де ми тільки не 
лікувалися, в тому числі й у Запорізькому психодиспансері. Нічого не 
допомагало. Навпаки – ускладнювалося. Напади за нападами. Мати вже 
нас не впізнавала, з дітьми залишати вдома небезпечно було.  Горе та й 
годі.  

 Одного дня вранці дружина розповідає мені дивний сон – ніби ми з 
нею ходимо по Дніпропетровську (в якому ми ніколи не були), шукаємо 
роботу і вона звертає мою увагу на те, яке дивне-предивне повітря в місті.  
Сон, то й сон – поговорили та й розбіглися. Мало що насниться… 

 Коли це в обкомі партії підходить до мене секретар 
Мелітопольського міськкому партії Алла Іванівна Ващиліна і пропонує 
мені  очолити міськрайонний часопис «Серп і молот». Серед пріоритетів 
проживання в Мелітополі називає і той, що в невеликому місті легше буде 
лікувати Матір, доглядати за дітьми, вирішувати побутові проблеми...  

Міняти Запоріжжя на Мелітополь, роботу в обкомі партії на редактора 
міськрайонної газети?  – це непросто. Вечором ми з дружиною заходилися 
малювати плюси-мінуси, аби визначитися, що робити з пропозицією? 
Виходило порівну. Тоді дружина згадала сон і каже: «У сні нам так 
приємно було в Дніпропетровську, там таке повітря запашне мені 
снилося… І це переважило наші сумніви й вагання. Ми пристали на 
пропозицію Алли Ващиліної. Такого щирого, доброзичливого, 
принципового і високопорядного партійного працівника, як вона, я більше 
не зустрічав. Гарна, мудра , принципова й цікава людина. 

Через місяць ми забрали свої скромні домашні пожитки і поїхали до 
Мелітополя. Мати не розуміла, куди ми всі їдемо і що ми робимо – вона 
була в якомусь іншому, далекому від нас, світі. 
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В Мелітополі на нас уже чекала квартира. Тому проблем із житлом не 
було. Сяк-так облаштувалися, повечеряли, що Бог послав, полягали спати. 
Вранці, ми ще спали, коли це відчиняються двері спальні і Мати, 
абсолютно нормальним голосом, каже: «Діточки, ви ж не проспіть, бо ж 
вам на роботу треба йти…» 

 Ми очам і вухам своїм не вірили. За одну ніч Мелітопольське повітря, 
енергетика зцілили її. Ми зразу ж перестали їй давати ліки від епілепсії. До 
лікарів  з цією проблемою у Мелітополі ніколи не зверталися. Здається, 
ніхто з них так і не знав, що в нашої Мами була епілепсія. Вона теж нічого 
не пам’ятала з того, і ми на цю тему з нею ніколи не говорили. Жодного 
нападу -  до самої її смерті по старості.  Диво та й годі… 

 
 

Диво №2 
 

В той час важко було бути редактором міськрайонної газети – у тебе 4 
керівні органи  з правом тебе контролювати, повчати, заслуховувати звіти 
про те, як в газеті витримується партійна і радянська лінія. А ще читачі, 
неформали, які вимагали плюралізму, свободи слова, голосу народу, 
критики влади, яка не хоче перебудовувати свою діяльность. 

Редакція щоденно була між молотом і ковадлом.  У час перебудови й 
активної діяльності неформалів (рухівців) у місті і районі я думав, що 
керівник регіонального КДБ  Олександр Сичов і ночуватиме в редакції. 
Так часто він там бував і пильнував не лише за тим, що буде в наступному 
номері газети, щоб ми, бува, не оприлюднили якогось  політичного 
звернення  рухівців до народу, який збурений був суцільним дефіцитом 
товарів та продуктів першої  життєвої необхідності і вимагав змін у країні, 
але й  з другого поверху редакції він спостерігав за Майданом,  де часто 
збиралися неформали.  Ото й виходило, що в райкомі мене стусають за те, 
що газета недостатньо пропагує політику партії, викриває неформалів, 
забагато дає інформації з життя міста, стає міською, недостатньо висвітлює 
проблеми села. У міськкомі - що газета стає сільською, що багато 
публікуємо матеріалів рухівців. Рухівці розпинають нас за те, що їм мало 
надається місця в газеті, що видання  недостатньо викриває партійні і 
радянські органи...  

Після ліквідації партійних органів пресі стало ще важче виживати, бо 
зникло одне з джерел фінансової  підтримки. На жаль, міську раду очолив 
такий собі  «сіробуромалиновий  Фігаро», якого швико підгребли під себе 
місцеві шустряки, і він за державний кошт заходився створювати для них 
альтернативне видання, а  газету, засновником якої була Міськрада, 
посадив на голодний пайок. Як ми викручувались – це одному Богу відомо. 
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Тепер я розумів, чому більшість редакторів тоді не доживала до пенсійного 
віку.  

Але кого-кого, а людину праці ми ніколи не забували. В час 
перебудови й перших років Незалежності  саме до редакції хлинув народ 
по захист своїх прав. І ми жодного листа, жодної скарги не залишали без 
уваги. Чиновники преси і гласності тоді боялися, і ми цим користувалися 
для захисту  людей. Згодом прості люди дали оцінку роботи редакції – 
редактора газети обрали народним депутатом України другого скликання.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. На колективній світлині в першому ряду - народні депутати України від 

Запорізької області: Віктор Брит, Анатолій Єрмак, Степан Ткаченко, Григорій 
Луньов, В’ячеслав Бєльський, а також депутат від Донецької області, відомий в ті 
часи бізнесмен Щербань Євген Олександрович, якого донецька бандюжня спокійно 
розстріляла  разом із дружиною й дітьми в аеропорту. За ним у другому ряду підпер 
обома руками голову одіозний депутат Михайло Чечетов.                             

2. Світлина друга – під час прийняття Конституції. Йде постатейне 
обговорення й голосування. 

Це були перші й останні вільні вибори. Але всеодно мені здавалося, 
що я з вогню та потрапив у полум’я. В країні економічний, владний і 
правовий розгардіяш, свавілля. Масонська закуліса, як хижі звірі, 
досвідчено й великомасштабно накинулася прихватизовувати 
найприбутковіші підприємства і галузі однієї з найпотужніших держав 
Європи. Країна пішла нарозхват казнокрадам і пройдисвітам. Переважно 
мільйонерами ставали люди,  яких ми в часи радянські не чули і не бачили, 
навіть не знали про їх існування. Це говорить про те, що закуліса давно їх 
готувала, підпільними каналами забезпечувала коштами для підкупу 
чиновників і прихватизації за безцінь підприємств. Робили це швидко й 
професійно. Спочатку підприємство збанкручували, тоді поширювали 
інформацію про те, що тільки приватизація може його врятувати і 
забезпечити людей роботою. Працював загальновідомий принцип: 
революції задумують романтики, здійснюють фанатики, а її плодами 
користуються негідники.  

Наші сусіди поляки теж відчули легку поживу й масово кинулися  
скуповувати в магазинах усе, що тільки під руки потрапляло. Навіть цвяхи, 
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інші товари широкого вжитку швидко зникали з магазинів. Країна, як після 
тайфуну, просто на очах  спустошувалась, входила в  економічний, 
соціальний і моральний параліч. Зубожіння, розпач деморалізували 
незахищене суспільство.     

Сотні мелітопольців звертаються до мене по допомогу, а ще весною 
підтопило мало не весь район, люди бідують, вода стоїть по вікна, а я в які 
владні двері не стукаю – всюди вакуум, пустота, безпорадність і  
безвідповідальність. Обіцянки, відписки  і більше нічого… 

Мене це вбивало. Боляче було за країну. Соромно було перед людьми. 
Адже вони в мене повірили, а я нічим не можу їм допомогти… Новоявлені 
лжекомуністи, які програли мені на виборах, жадали реваншу і тішились 
цим. В палаці ім.Шевченка організовували велелюдні зібрання і вимагали 
від мене звіту. До депутата ставилися так, ніби він - якщо не Президент 
України, то його заступник з матеріально-технічного забезпечення 
населення і  мусить за все відповідати. На жаль, до цього часу більшість 
населення ставиться до народного депутата не як до законотворця, а як до 
головного начальника заготконтори. Саме таке ставлення виборців до 
кандидатів у депутати і приводить до найвищих органів влади  країни 
хапуг і казнокрадів.  

У цей нелегкий для мене і країни час звернувся до мене й інженер 
Мелітопольського  моторного заводу Валентин Євгенович Супперт. Він не 
увійшов, а увірвався в моє життя. Коли від референта Ольги Сергеєвої я 
дізнався, що він хоче зі мною  зустрітися, я подумав: мабуть, на моторному 
заводі знову не виплачують зарплату... У зустрічах своїм виборцям я 
ніколи не відмовляв, від важких проблем не ухилявся, тож від працівників 
багатьох  підприємств  було чимало звернень і 
прохань…  

В кабінет зайшов гарної статури і вроди 
чоловік. Привітно поручкалися. Він намагався 
посміхнутися, але якась внутрішня напруга не 
давала. Чоловік нагадував міцно стиснуту пружину, 
яка зараз має розправитись.  Очі відкриті, виразні, а 
в них - ніби іскри скачуть. Він чомусь був увесь 
якийсь скуйовджений і помітно стомлений. Ніби 
цілий день  азартно ганявся за зайцем  і не впіймав. 
Прийшов мені поскаржитись на те, що  не впіймав.  

На світлині Валентин Євгенович Супперт-Мелешко 
Здавалося, на душі й на серці у нього був розпач  не лише від того, що 

не впіймав, але й від того, що оця людина, до якої він прийшов, як до 
останньої надії, навряд чи зрозуміє, чому він у полі «ганявся за зайцем і не 
впіймав».  

Він якось напружено дивився на мене, як на важку каменюку, яку 
навряд чи вдасться йому підняти. Енергетично він ніби притиснув  мене до 
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стільця. Напружуюсь і я, мов їжак, скручуюсь у клубочок,  аби зберегти 
морально-психологічну стійкість. Намагаюся дивитися у дивної виразності 
й енергетичної сили очі і даю йому зрозуміти, що я готовий його 
вислухати, щоб він мені не говорив - чи це буде скарга на керівництво 
заводу, чи на політику Президента, чи на безгрошів’я і злидні, чи на 
сусідів…   

Однак він повів мову про те, що сенсорно від Космічного Розуму 
отримав інформацію про таємничий об’єт під Мелітополем.  Схоже, що 
Господь Бог через нас дає людству дуже важливу інформацію  й багато 
скарбів, щоб  територія України знову виконала роль  рятівника людства, 
як це не раз бувало у древні часи. Я слухав його розповідь, як захоплюючу 
казочку. Адже з вуст освіченої людини я чув стільки нових термінів, 
понять, умовиводів, що мені просто дух захоплювало. Він це збагнув і 
потоком виливав на мене інформацію про Об’єкт. Я не зводив погляду від 
його очей. А вони були мов ошалілі від захоплення, від радості, що його 
чують. І  лише потім перейшов до важкої прози життя – владні кабінети 
його не чують…       

Виявляється, Валентин Євгенович з допомогою біолокаційної рамки 
обстежив кілька квадратних кілометрів тієї місцевості на яку вказано йому 
сенсорно. Виявив під землею на глибині 2,5-3 метри  якісь пустоти -
приміщення прямокутної форми. Ручним буром він перевірив, чи мають 
вони перекриття, склав карту підземного містечка. Такими свердловинами 
окреслив параметри цих приміщень. Один хід вів під плесо річки 
Молочної,  де, за його словами, мала бути схованка дуже цінної для 
людства інформації. Нашою мовою, там мало бути щось на зразок 
бібліотеки. Саме там і зберігається інформація, яку настав час людям 
узяти.  

Провидець - освічена, культурна, 
законослухняна й толерантна людина. В нього була 
така багата мова, такі знання з багатьох галузей 
знань, що я його слухав, як поезію. Він читав 
Геродота, цікавився історією скіфів. Тому був 
упевнений у тому, що Господь Бог дає українцям 
інформацію про місце знаходження Некрополя 
царських скіфів, в якому не лише сила-силенна 
скарбів, але й море інформації про Скіфію, їхні 
знання законів Природи і Космосу.  Це допоможе 
Україні швидше відродити економіку й науку, 
підняти добробут людей, стати помітною духовною 
величиною в Європі і світі. 

Окрилений такою знахідкою, він у 1990 році звертається  практично в 
усі інстанції держави, в тому числі до Верховної Ради, Інституту 
археології, Академії наук, Президента Кучми, персонально до кількох 
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народних депутатів першого скликання, пробує через засоби масової 
інформації привернути до проблеми увагу науковців, інтелігенції, широкої 
громадськості.  Прохання одне, щоб науковці, державні структури 
дослідили Об’єкт і взяли те, що дає Вищий розум чи сам Господь Бог 
Україні і людству в цілому. Проте ніхто не реагує на його відчайдушні 
волання. Тоді він робить Заяву-звернення, адресовану  Верховній Раді, 
Інституту  археології, Академії наук України: 

Заявление 
Мною в июне 1990 года Верховному Совету УССР, а также 

Институту археологии, были высланы с уведомлением официальные 
заявления, засвидетельствованные нотариусом, в которых указывалось на 
то, что в результате 15-летнего труда мною найден и достаточно 
подробно исследован огромный Некрополь «царских скифов» 6-7 веков до 
нашей эры. Ничего аналогичного в истории еще не было. 

По моим исследованиям, в нем находятся сотни или даже тысячи 
тонн высокохудожественных изделий из драгоценных металлов 10-6 веков 
до нашей эры со всего древнего мира и очень вероятно наличие 
значительного количества письменных источников, которые могут в 
корне изменить все наши знания о древнем мире. 

В этом документе я просил создать независимую комиссию для 
проверки моих данных, которые получены с помощью биолокационного 
метода.   Так как я на 100% уверен в результатах  своих исследований, ибо 
многократно перепроверял себя при этом, а ткже для того, чтобы 
окончательно развеять сомнения чиновников относительно серьезности 
моего Заявления. В этом документе я официально заявил, что готов 
компенсировать все материальные затраты комисси по проверне моих 
данных в случає получения отрицательного результата на мои 
утверждения. Однако в ответ я не получил ни одного слова и уже четыре 
месяца безрезультатно жду комиссию, хотя мои заявления адресатами 
были получены, судя по корешкам уведомления. 

За это время активизировались грабители. Видно, произошла утечка 
информации со стороны человека, которого я привлекал в конце своих 
исследований для самоконтроля. Да и меня могли видеть за работой в тех 
местах неоднократно. Еще месяц назад там была группа из Грузии в 
составе пяти человек, которая поставила там палатку и неофициально 
вела  раскопки под  видом отдыха. Сколько человек и кто там копает, я 
не знаю. Мне не принято сейчас туда ездить, да и небезопасно. Поэтому я 
официально заявляю, что снимаю с себя ответственность за сохранение 
Некрополя…. 
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Лист до Президента України Леоніда Кучми: 
Уважаемый Леонид  Данилович, обращаюсь к Вам по очень  важному 

вопросу – государственной важности, который, я полагаю, Вы не 
оставите без  должного внимания.                                                                 

Я много лет  занимался поисками, а  уже 5-ый год, как нашел на 
территории Украины известный еще со времен Геротода – некрополь 
«царских скифов».  

Он представляет собой огромный подземный  храмовый комплекс с 
сотнями комнат и захоронений,  в которых находятся многие  и даже 
тысячи тонн  драгоценных изделий 3000-летнего возраста и, весьма 
вероятно, библиотека. Кроме этого, я нашел огромное количество 
подземных  ходов и  вырабаток золотой, серебряной и медных руд, в 
которых сохранились склады со слитками металлов. Опять же, 
исчисление идет в сотнях и тысячах тонн чистого золота и серебра. 
Пятый год я добиваюсь одного: чтобы институт археологии и общество 
охраны памятников организовало  комиссию по проверке моих данных. Я 
обращался в институт археологии (П.П. Толочко), в журнал «Археология»  
АН Украины (П.П. Толочко),  журнал Памятники Украины (П.П. Толочко), 
журнал «Старожитності України» (П.П. Толочко)… 

Я обращался в Верховный Совет. Встречался с депутатами 
Верховного Совета: Яворивским 2 раза, Чорновилом -2 раза, с Танюком, 
Шовкошитным, Белым, Толочко – просил у них помощи. Я был в 
институте Стратегических исследований, в «Фонде Сороса», в филиале 
радиостанции Свобода в Киеве. Я говорил об этом на митинге в Киеве, в 
микрофон с трибуны. Я писал  в газеты и журналы, на телевидение. Были 
об этом напечатаны четыре статьи разных корреспондентов в газетах 
«Запорожская правда», «Инициатива», «МИГ», «Мелитопольские  
ведомости». Я высылал в институт Археологии (П. П. Толочко), в 
Академию Наук, в Верховный Совет Яворивскому (Чкалова,52) с 
уведомлением документы, заверенные у нотариуса с моей личной 
подписью, что готов компенсировать все затраты на комиссию, если мои 
данные не верны – как об стенку горохом. Газета «Инициатива» №3 за 
1992 год  написала большую об этом статью и объявила конкурс на 
спонсорство в этом деле – газета бесследно исчезла???... Нет моего 
адреса, нет конкурса, нет спонсоров… 

Какие-то очень большие силы противостоят этому, а также 
академик П. П. Толочко, который занимал и сейчас занимает дюжину 
самых  высоких должностей в археологии, культуре, исторических и 
научных изданиях Украины. Без него  ничего не решается, и потому 
Украинская история плетется  в хвосте…Он ясно дал мне понять, чтобы 
я со своим «суконным  рылом не сунулся в его калашный ряд».  
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Его амбиции можно было бы понять, если бы это не касалось науки, 
культуры, достояния всего человечества, прошлого и будущего Украины.  

Страна стоит на краю пропасти:  нет средств на лекарства, на 
горючее, на гибнущую экономику, в то время, как лежат тысячи тонн 
золота, которые Толочко не нужны?...Ему все проблемы Украины и науки 
– ни  к чему. Ко всему прочему он еще пытается лгать, что была 
комиссия и все проверила. Это – ложь 100%!   Когда была? Приказ о ее 
создании? Оборудование? Финансирование? Кем? Когда? Сумма? 
Документы? Время выезда? Время прибытия?  Место и время  
обследования? Способы? Заключения? Ответ? Кому выданы копии 
отчета?... 

Заезжал, правда, на полчаса Болтрик, экспедиция которого  уже 
более 10 лет находится в 15 км от Мелитополя в Новоивановке. Он 
походил 20 минут  по саду с лопатой на плече, поел черешни и с тем уехал. 
П.П. Толочко теперь пытается это выдать  за  серьезную комиссию. 
Смешно. Почему не подаст в суд и не взыщет с меня затраты, чтобы я 
отстал и больше не «гавкав»?  

Не сегодня, так завтра на Украине земля станет частной 
собственностью, и те самые силы, которые все это тормозят, 
завладеют землею. Тем более, что я более пяти лет пишу об этом в 
газетах и даже печатал в «МИГ-е» схему Некрополя. Все эти несметные 
богатства, знания, величайшие культурные и художественные ценности 
попадут в руки  мафии и зарубежных проходимцев. Народу  Украины 
ничего не достанется. И государство,  и экономика подвергнутся полному 
разграблению. Речь ведь идет о том, что на территории Украины была 
очень развитая цивилизация 3-5 тысяч лет тому назад. Я нашел много 
храмов, золотых статуй 5-12 м высотой, много медных жилых комнат 3-
х типов размеров, а также хранилища золота. Как бы это ни выглядело 
фантастично, но за правоту моих слов я готов отвечать не только 
материально, но даже и головою. Мне же институт археологии 
отвечает «Такого не может быть», ничего не проверив и не беря никакой 
ответственности за свои слова. Кто и каким образом ответит, если я 
окажусь прав?  А это так будет, рано или поздно. Почему?  Да потому, 
что я указал лишь малую часть того, что нашел. А системность 
расположений, размеров, повторений, строгих геометрии-ческих форм 
объектов, найденных мною, дает  мне 100-процентную возможность 
утверждать, что я прав. Сам же я не имею  средств и возможностей 
вести раскопки, т.к. я не археолог по профессии, а окончил Киевский 
Университет, механико-математический факультет. 

Совсем недавно отослал Вам письмо с уведомлением, а также 
полковнику Омельченко. Письмо, которое я адресовал лично Вам, 
переслали П.П. Толочко (ответ с Вашей приемной), а письмо Омельченко и 
Хмаре, видимо, также не дали. 
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Осталась последняя надежда: депутат Верховного Совета С.К. 
Ткаченко, который хочет помочь Украине, а значит, и разрешить этот 
вопрос. Однако он не имеет права разрешить нам копать в совхозном 
саду, а, сделав небольшой шурф глубиной 3-5 метров, мы сами можем 
получить доказательства. Но для этого нужно разрешение и, возможно, 
присутствие Вашего представителя. Хотя присутствия С.К.Ткаченко, я 
полагаю, было бы для Вас достаточно, если бы наделили его 
необходимыми полномочиями. 
Обо всех публикациях и других касающихся этого вопроса подробностях 
можно узнать у  депутата Верховного Совета С. К. Ткаченко. Смею Вас 
заверить, что через неделю работы 3-5 человек, что обойдется 100- 200 
долларов, Украина может получить доступ к сотням и даже тысячам 
тонн золота и величайшей культуре древности. Очень резко изменится не 
только финансовое положение Украины, но и отношение к ней мирового 
сообщества. И все экономические, социальные, политические и другие 
проблемы могут быть решены через полгода. Необходимо же только 
одно: серьезно отнестись к тому, что я утверждаю, и проявить 
максимальный интерес. 

  Прошу простить мне за излишние эмоции, но я уже 5 лет стучусь 
головою о резиновую стену. У меня не хватает сил и выдержки умолять 5 
лет бесчестных чиновников прислушаться к тому, что я говорю, и 
проверить с помощью доступных средств. 

            С уважением Супперт-Мелешко Валентин Евгеньевич. 
                             Г. Мелитополь, 21 . 02. 95г.             

 Проте від Адміністрації Президента навіть відповіді на лист-
звернення не надійшло. Тоді він звертається  аж до 5 народних депутатів 
України. Ніякої реакції. Лише Яворівський вислухав його по-людськи, 
заприятелював з ним. Але не більше.  П’ять років він оббивав пороги 
різних державних і наукових інстанцій, виступав у пресі. Відгукнувся 
лише якийсь запорізький земляк з Америки, який пропонував свої послуги 
в дослідженні Зони. 

 

Уважаемый Валентин Евгеньевич ! 
Пишу Вам из Нью-Йорка, мне 41 год. Меня зовут Ананий 

Солитерник. Я сам запорожский. Живу и работаю в Нью-Йорке уже два 
года. Работаю на фирме ЛЮКС-3 ЭКСПРЕСС ИНК. Мы занимаемся 
реализацией электронного оборудования различного направления. Эго 
кратко. 

Я периодически получаю некоторые газеты из Запорожья и меня 
заинтересовала статья корреспондента Юрия Гулый «КТО РАСКОПАЕТ 
НЕКРОПОЛЬ ЦАРСКИХ СКИФОВ?» от 3.07.93. газета МИГ. Я так 
понял, что Вам необходима пока чисто техническая помощь. Я не 
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историк, но к археологии отношусь с уважением. Поэтому решил найти 
Ваш адрес и написать Вам это письмо-предложение. Когда я позвонил 
Юрию в редакцию, он не поверил, что я с Нью-Йорка, но тем не менее, дал 
мне Ваш адрес, за что я ему очень благодарен. На «лавры» соавторства я 
не претендую, но с огромным удовольствием помог бы Вам с чисто 
технической стороны, тем более я где-то осенью приеду в Запорожье по 
работе на несколько месяцев. Я могу взять с собой оборудование и мы бы 
вместе провели предварительное обследование района. 

Теперь о технике, которой я располагаю. Я сделал фотокопии на 
обороте этого листа, чтобы Вы имели представление. В данный момент 
я имею в наличии два вида прибора для определения металлов. Эти 
приборы являются последними разработками американской техники в 
области определения конкретных металлов на больших площадях и 
глубинах. 

Прибор №1. Это молекулярный дискриминатор, способный 
определить направление, местонахождение и глубину того или иного 
металла в зависимости от программы, которую можно заложить при 
исследовании. Радиус действия прибора до 1 км. Глубина действия 50-80 
м. (расчетные данные). Но все зависит от массы. Если большая масса 
металла будет находиться на глубине 150 м, прибор способен 
отреагировать. 

Прибор №2. Это профессиональный МЕТАЛЛДЕТЕКТОР со 
встроенным микропроцессором и компьютером. Этот прибор рассчитан 
на конкретное место. Глубина действия зависит от объема металла в 
грунте. Стандартное действие - до 6 м. Чем больше масса, тем больше 
глубина срабатывания. Микропроцессорное устройство способно 
выделить спектр отражаемого металла, обработать и выдать 
информацию на дисплее. 

Прибор №3. Сканирующий прибор. Эго оборудование способно 
сканировать большие глубины и давать графическое изображение слоев, 
пород, пустот, различных объектов и т.д. в зависимости от заданной ему 
программы. На фото ЗА графическое изображение земли на глубине до 10 
м. На фото ЗБ, В, Г компьютерное изображение шахты под землей на 
большой глубине при различных спектрах. 

Вот вкратце об этих приборах. Как я выше писал, я имею в наличии 
приборы №1 и №2. Если у Вас проявится интерес к моему предложению, 
то я привезу их с собой для предварительного обследования района. Эго 
займет немалое время, работа эта кропотливая, и если Ваше 
предположение подтвердится, то возможно, надо будет закупить нашей 
фирме сканирующий прибор №3 для детального обследования. 

Валентин Евгеньевич! Если Вы принимаете мое предложение, прошу 
написать мне ответ письмом либо передать корреспонденту Юрию 
Гулый, он мне передаст Ваш ответ по факсу в Нью-Йорк. Его рабочий 
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телефон в Запорожье: 62-91-43. 
Если Вам не трудно, опишите Ваш метод исследования, может я 

подберу еще какое- нибудь оборудование. И еще один очень важный 
фактор: какая почва находится на той территории - песчаная, глиняная, 
чернозем, каменистая - от этого зависит подбор аппаратуры. 

Мой адрес: LYUKS - 3 EXPRESS INC 
124-06 HILLSIDE AVE. SUIT: A-16 RICHMOND HILL, NEW YORK 

11418 USA 
Телефон-факс: Код 718 тел. 805-3469 

 
Але Валентин Євгенович був патріотом своєї країни, він не хотів 

втручання  іноземних фахівців… Він звертається до мене, щоб я, як 
народний депутат, домігся від Мелітопольської районної адміністрації 
офіційного  прокопання  екскаватором землі там,  де він покаже, щоб 
довести, що це не плід його фантазії чи якогось навіювання, а реальність. 
Місце, де він хоче прокопати, за його словами - це вхід у Некрополь 
царських скіфів. Перекриття над ним 50х50 метрів. Нічого відкопувати ми 
не будемо, наголошував він, я лише доведу, що над цим входом, як і над 
іншими приміщеннями, є перекриття. Усе інше само собою буде 
зрозумілим, що там реально існують якісь утаємничені приміщення. А 
якщо є приміщення, то там є й речові докази чогось, є інформація… 

Ми домовились, що він мене повезе на Зону його дослідження і все 
покаже. Це була холодна зимово-весняна пора. Стояв холодний густий 
туман з дрібненькою мжичкою, який проймав до кісток. Я навіть в машині 
тремтів від холоду, мов кленовий лист. Ми виїхали за місто до річки 
Молочної за районом Піщаний.  Машиною піднялися на крутий схил. Коли 
вийшли з машини, то я ловлю себе на тому, що тут зовсім мені не холодно, 
а я ніби став на кілька метрів вищий, ніж є насправді. Над нами було 
високе сріблясте небо. І мжичка кудись поділася.  Ні сіло, ні впало - щось 
наповнювало мене якоюсь бадьорістю.  

Валентин Євгенович  з рамкою в руках швиденько почав мені 
показувати досліджені ним об’єкти Зони, дав мені в руки свою рамку 
(мідну дротину сантиметрів 30, зігнуту в кінці для тримання і вставлену 
в металеву трубочку, сенсори чомусь називають рамкою).  «А ви самі 
перевіряйте рамкою те, що я вам показую», - наполягав він. У місцях, де 
він зупинявся, чітко видно було отвори свердловин.  

Справді, ця дротиняка поводила себе  доволі цікаво: там, де нічого 
енергетично сильного чи пустот під землею немає, то вона спрямовується 
поперед тебе. Там, де щось є під землею - починає вертітися. Як тільки ти 
ступив за  межу цієї нішки, рамка знову спрямовується поперед тебе.   

Валентин Євгенович показав мені, де, на його думку, вхід в 
утаємничений  Некрополь царських скіфів, потім два об’єкти розміром 
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півтора на два з половиною метра і сазав, що на  такій-то глибині в 
кожному з них лежить плита, а на тій плиті якісь пластини з текстами…  

Я швидко перенаситився зливою його інформації.  Тому вимушений 
був  йому про це сказати, мовляв, я всеодно усе це не запам’ятаю…  Нехай 
покаже, де згори йде хід під плесо річки, де, як йому сказали зверху, 
знаходиться бібліотека з інформацією, яку настав час людству взяти, і на 
цьому закінчимо нашу мандрівку.    

Валентин Євгенович, якось ніби образився, мовляв, бач який прищ 
невдячний, йому дають ексклюзивну й таємну інформацію, а він уже не 
хоче її слухати. «А ви, - сказав він якимось уже неспішним подавленим 
голосом,- ось ідіть сюди, самі знайдіть рамкою аномальну зону і йдіть 
туди, куди вона вас виведе.  Я так і зробив – спрямував перед себе ту 
дротиняку і пішов у вказаному напрямку. Незабаром рамка почала 
вертітися, як млинок.  Хід зовсім не широкий. Як тільки я збочував, рамка 
мене поправляла.   Я чомусь не йшов, а майже біг, так це мене захопило.  
Добіг аж до річки.  Енергетичний хід ішов під воду.  

 Усе збігається з тим, що говорить  Провидець. Дивина та й годі. Для 
мене, людини комуністично-матеріалістичного виховання, тут усе було 
дивним. Ніби я потрапив у якийсь казковий світ.   Свого захоплення 
дивною Зоною я намагався не виказувати.  Валентин Євгенович  якось 
здивовано й розпачливо запитав: «Ну, що ви скажете?»  Я максимально 
сухо відповів: «Ви виконали величезну роботу, я чим зможу - допоможу 
вам у цій для мене новій і дивній справі».  

 До Мелітополя їхали теж якось дивно – він мені розповідав, скільки 
він виявив під землею приміщень, що всі їх він ручним буром окреслив, 
аби  самому пересвідчитись, що там є тверді перекриття…  Що куди б він 
не звертався, щоб привернути увагу до виявленої загадкової Зони, на нього 
не реагують.  Відгукувались лише друковані засоби масової інформації, до 
яких він звертався. Завдяки їм, інформація набула певного розголосу. Він 
почав отримувати листи-відгуки від  громадян, в тому числі й від окремих 
спеціалістів-археологів. «Два навіть із-за кордону (від професора 
Альфонса  Ленгеля із США і професора Палатіно з Італії ), у яких 
висловлюється повна підтримка  аматора, захоплення його пошуком, а 
також повідомляється про необхідність офіційного запиту через ЮНЕСКО 
з приводу відкриття у нашій країні Об’єкта світового значення. Третій лист 
був від одного із грандів Української археології – завідуючого сектором 
скіфської археології  України О. М. Мозолевського, який безапеляційно 
сповіщає Супперту щось на зразок  тривіального: такого не може бути, 
оскільки такого не може бути взагалі…  

Від мене він чекав швидкої допомоги.  У мене швидко не виходило.  З 
ким би не говорив на цю тему, усі сприймали це як якусь маячню... 
Мовляв, ти ж дорослий  і солідний муж, народний депутат, чого ж ти 
піддався на маячню якогось  місцевого шизофреніка?… Якби це був 
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відомий  вчений чи навіть екстрасенс, то ще можна було б з ним 
поговорити. А це звичайний інженер заводу…. 

Супперта моє зволікання нервувало.  Нарешті він зустрів того, хто від 
нього не відмахнувся, але і тут - глухий бюрократичний кут. Він не чекає 
наступного мого приїзду в округ і пише мені листа. 

 

Останній лист  Супперта 

Шановний Степане Кузьмичу. 

Отримав від Вас листа  від 21 .10. 1994 р.,  за що дуже вдячний. Але я 
багато чого не розумію із нього. 

По-перше, Ви  пишете,  що Вам ніхто не вірить, як і мені, особливо , 
коли йде розмова про  тисячі тонн золота. Любий Степане Кузьмичу, я  не 
граю  в гру «вірю - не вірю». Я Вам з самого початку казав, що не вимагаю 
і не  бажаю, щоб мені   на слово хтось вірив. Бо в наш час це  майже 
неможливо. Я вимагаю, благаю, пропоную, щоб, нарешті, державна 
комісія ( а може хоч і приватна) згодилась перевірити моє ствердження. 
Яким чином чи способом – це вирішувати. А щоб держава або приватна 
компанія  не жахалися хоч і невеличких, але даремних (з їх міркувань) 
витрат, я з самого початку запевняю, що згоден  відшкодувати усі 
збитки, якщо я не правий. У всякому разі, ні держава, ні приватна 
компанія нічогісінько не можуть втратити, а тільки придбати. У 
всякому разі відповідатиму я. Але за таких жорстких умов, які я беру на 
себе,  я повинен бути впевнений, що комісія незалежна та об’єктивна. 
Тому я маю право, щоб були до неї зараховані 2-3 особи, яким я повинен 
довірити . Це будуть науковці та представники з Верховної Ради з Києва. 
По- друге я, вам казав, що до Яворівського не треба звертатися. Він вже 
5 років «займається» цією справою і ще буде 25 років, і нікому про неї не 
буде відомо. 

Пане Ткаченко,  ті документи,  котрі  я  Вам і Яворівському давав, 
належать мені. І я маю право  ними розпоряджатися. Я не бажаю, щоб 
вони навіки пропали у Яворівського. Я посилаю  Вам листа до нього  і Ви  
настійте,  щоб він віддав усі документи Вам - і ті, що засвідчені 
нотаріусом. Хай вони будуть у Вас, і я їх отримаю  від Вас при особистій 
зустрічі. 

Якщо Ви все ж побажаєте мені допомогти, то  зробіть 4-5 
ксерокопій (я згоден заплатити за це) та віддайте особисто до рук пана 
Григорія Омельченка (голови Комісії по боротьбі з мафією) і пана 
Степана Хмари (чесної людини) та  пану Президенту – особисто. Я 
відсилав до них листи і впевнений, що вони їх не отримали. Це можна 
зробити тишком-нишком без будь-яких свідків. Нічого не треба доводити, 
доказувати. Я сам буду доводити  та доказувати. Тільки передати і все, 
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якщо якісь сили Вам забороняють. Але ті сили ні за що  відповідати не 
будуть - за смерть мільйонів людей, за розруху , голод, сльози. Треба 
твердо  вирішувати, на якій ти стороні. А свою справу я обов’язково 
доведу до кінця. Це мій хрест, і я повинен його нести, як би мені не було 
важко. Із мільярдів людей мені Бог дав цей талант, і я не маю права 
заривати його в землю – як сказано у Біблії. І якщо б у мене був вільний 
доступ до роботи, я б через тиждень  відкрив державі двері у склад із 
золотом. 

Давайте домовимось з головою радгоспу, що він не забороняє мені 
робити колодязь з майбутньою засипкою, і я сам це зроблю. Не треба буде 
нікому нічого доводити. Вирішуйте. Треба щось робити. 

    Зичу Вам здоров’я та радості у новому 1995 році. (Підпис)     
                     
Забрати матеріали Супперта у Володимира Яворівського мені не 

вдалося. Він щиро зізнався, що з повагою ставиться до такої цікавої 
людини, як Супперт. Що вони заприятелювали з ним, бували у  нього на 
дачі, там десь Валентин Євгенович і залишив свої документи, щоб він 
ознайомився з ними. Але справи його закрутили-завертіли, і він зараз не 
пригадує, куди поділися ті документи і де їх шукати?  Супперт  справді 
молодець, патріот, одержимий прагненням допомогти Україні. Але його 
документи поки що віднайти не можу. Коли розшукаю, то вам їх віддам. 
Валентин Євгенович на таку мою інформацію відреагував відповідно 
бурхливо негативно…  

Я переговорив з Головою Мелітопольської райдержадміністрації 
Віталієм  Єрмоленком і дав йому офіційне письмове прохання надати 
екскаватор для невеличкого експериментального прокопання грунту в 
тому місці, на яке вкаже Супперт.  Районна адміністрація спочатку забула 
про моє прохання й загубила мій лист. Але коли я зателефонував Голові 
районної ради й нагадав про моє прохання, то він вибачився й пообіцяв 
завтра ж вирішити це питання.   

Екскаватор справді Супперту було надано. Валентин Євгенович з 
друзями поїхали на Об’єкт і заходилися копати в указаному місці. 
Незабаром на глибині 3 метрів, як і казав провидець, ківш екскаватора 
жалібно заскреготав.  Далі була якась тверда, як бетон порода. Остільки 
розкопка велась на одному краю квадратної плити-перекриття, то 
дослідники відбили з нього кілька шматочків і зарили яму. Супперту 
важливо було самому пересвідчитися і людям довести, що всі виявлені ним 
підземні приміщення реально існують і мають тверді перекриття, що Зона 
вимагає спокійного наукового дослідження, а не стихійного розриття. 

Коли я приїхав до Мелітополя, то радощів Супперта не було меж. Мої 
помічники Ольга Сергеєва і Тетяна Полухіна  передали мені декілька 
шматочків плити–перекриття, щоб я в Києві знайшов гарну лабораторію і 



17 
 

здав їх на дослідження. В лабораторії Київського державного університету 
охоче прийняли в мене ці зразки. 

В цей час  ми, народні депутати, мешкали в готелі Москва (зараз 
Україна), що на Майдані Незалежності. Якось я після напруженого дня 
сесійного засідання Верховної Ради прийшов до готелю. Перекусив якусь 
сухом’ятку й засів за роботу над законопроектами та листами виборців. 
Коли це ні сіло, ні впало - чомусь оглядаюся вправо догори від відчуття 
того, що наді мною хтось стоїть і дивиться, що я роблю. Посміхнувся від 
дивини такої, але чомусь мороз по спині пробіг. Це повторилося декілька 
разів.  

Завершивши роботу, роздягнувся і ліг спати, бо вже була пізня 
година. Коли головою доторкнувся до подушки, то здалося, що голова  моя 
горить полум’ям, піднявся, що за дивина?  Походив по кімнаті, знову ліг, 
знову голову охоплює полум’я. Людині радянського матеріалістичного 
виховання це здавалося  якоюсь  фантастикою. Щось таке, що й людям не 
розкажеш (бо  пошлють до психіатра), і самому важко повірити в дивину 
таку.  

Врешті-решт я якось заснув. Прокидаюся з болем голови. Пішов на 
засідання сесії Верховної Ради – болить. Звернувся до медпункту 
Верховної Ради. Тиск підвищений, чого раніше за собою не помічав.  Для 
лікарів це не дивина. Сміючись, кажуть - зараз вип’єте  «коктейль 
народного депутата»  і як рукою зніме. «Коктейль нардепа» – це суміш 
кількох препаратів, які знижують тиск і заспокоюють нервову систему. В 
залі засідань Верховної Ради  постійні сутички, і зал переповнений 
негативною енергією. Можеш цілий день спокійно сидіти в залі, не брати 
участі в суперечках-дискусіях, а ввечері все одно - як вичавлений лимон. 
Варто вийти на трибуну, і ти ніби втрачаєш самовладання - як і всі, 
починаєш говорити  мало не криком, з надривом.  

Зал засідань треба періодично очищати від негативу, а ще краще -  
cпорудити приміщення ВРУ в енергетично більш сприятливому місці. 
Лікарі знають, що головна хвороба депутатів – це нервове  
перевантаження, підвищений тиск, біль голови. Ото й придумали препарат, 
який швидко усуває ці недуги. Хвилин через 20  я  й справді забув про 
біль.  

Після засідання Верховної Ради повернувся до готелю. Почувався 
добре. Коли це  телефонний дзвінок. Дзвонять з Мелітополя. Паніка. 
Приїздіть додому, бо тяжко захворів Провидець. Його родичі і друзі 
хочуть, щоб ви приїхали. Поїхав.  Повідомив сестру, яка мешкала в 
Миронівці, що є нагода побачитись, адже в Миронівці потяг стоїть хвилин 
5. Потяг наближався до станції. Я здалеку побачив сестричку з пакуночком 
в руках. Я навіть знав, що там у пакуночку - мої улюблені пиріжки з 
яблуками, які сестра пекла неймовірної смакоти. Вийшов з вагону, 
обнялися. Потім вона якось відступила від мене і дивиться перелякано. 
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«Братику, що з тобою, на тобі ж лиця немає? Ти що, захворів?» «Ні, 
Ганнусю, все гаразд, - заспокоював я її. - Я почуваюся добре. Просто 
багато роботи, мало відпочиваю. Відісплюся в  потязі, і все буде гаразд». 
«Ой, щось ти приховуєш від мене», - наполягала сестра. Вона була на 
десять років старшою від мене і нам дітям– сиротам  у свій час замінила 
матір. Ніжна, щира, добра вона, як земний Ангел, зігрівала нас своєю 
невичерпною сестринською любов’ю.    

Про мелітопольські дива ми з дружиною нікому з родичів не 
розповідали. Складна це тема. Та й навіщо їх тривожити. Щодо 
самопочуття, то воно справді було непросте. Я ніби тілом втомився чи 
постарів.  На обличчі почали з’являтися плями та родимки, як у 90-річної 
людини. Присутнісь зі мною ще когось, мною невидимого, схоже, 
відбирала у мене частину енергії. Але тішило мене те, що я чомусь не 
боюся за своє життя.  

Лише через 15 років по тому в матеріалах психотронщика Валерія 
Ніколенка (напрочуд цікавої, доброї і мудрої людини)  я дізнаюся про таке: 
«Дуже радий, що побачив позитивні зміни в стані здоров’я Степана 
Кузьмича: видимі - бадьорий настрій, енергійність, рум’янець, приховані - 
позитивне біополе, біло-жовта аура, відсутність чорно-фіолетового 
кластеру. Вибачте, що протягом майже трьох місяців впливав на Вас, 
Степане Кузьмичу. І через це мене пані Марчук законно присоромила, 
тому я, як школяр, кажу, що більше не буду. Але у мене тепер є надія, 
якщо хтось захворіє на «Зону», то я зможу допомогти». 26.02.1997 р.  

Це говорить про те, що не лише сестра побачила моє енергетичне 
виснаження, а й учасники експедиції помічали це і приховували від мене...  

По приїзді до Мелітополя я відразу пішов до Валентина Євгеновича у 
лікарню. Жовтий, як віск, але, коли побачив мене, то зрадів неймовірно. 
Ми вийшли на подвір’я. Степане Кузьмичу, вигукував раз-по-раз Валенти 
Євгенович, це перемога!!! Ми довели, що це не вигадка, а реально 
існуючий  загадковий Об’єкт. Це здорово. Ми порятуємо Україну, ми дамо 
світові море цікавої історичної інформації. Україна буде в центрі світової 
уваги. Я знаю по всій протяжності Дніпра стільки ще не розвіданих 
древніх поселень, що ми здивуємо весь світ. Між Запорізькою і 
Херсонською областями є такі поклади нафти, що ми обійдемося без її 
закупок в інших держав… 

Наговорившись, ми щиро обнялися і розійшлись. Але мені не давало 
спокою бажання дізнатися діагноз його хвороби. На щастя, в цей вечір 
чергував по лікарні мій знайомий, мудрий лікар, лауреат Всесоюзної 
комсомольської премії раціоналізаторів Геннадій Сушко. Я розповів йому 
все про ситуацію із Суппертом, про те, що зі мною коїться. Він щиро 
зізнався, що в пацієнта онко.  
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-Давайте я замовлю вертоліт і заберу його на лікування до Києва, - 
гарячкував я. Адже ця людина є носієм великої кількості цінної інформації, 
великий патріот України… 

Сушко вислухав мене і спокійно-преспокійно каже:  
-Якщо вищі сили вирішили його забрати, то ви його хоч і в Ріо-де-

Жанейро відвезіть , то він  всеодно помре. Запорізький медінститут 
придбав  японську діагностичну апаратуру, думаю, що і в Київських 
установах такої ще немає. У мене там є знайомі, я їм прямо сьогодні 
подзвоню, і ми завтра відвеземо хворого до Інституту. Тому ви спокійно 
їдьте до Києва, я все зроблю так, як належить.   

Розтривожений такою ситуацією, я поїхав до Києва. Сушко дотримав 
слова. У Запорізькому медінституті  Валентина Євгеновича уважно 
обстежили й жахнулися – на жовчному міхурі велика пухлина. У  пухлини 
такого розміру треба, щоб уже були сотні метастаз, а вона  ніби щойно 
з’явилася. Завтра треба оперувати.  Провидця госпіталізували. Але 
прооперувати не встигли - він незабаром втратив свідомість і помер… 

Об’єкт у різний спосіб покарав усіх учасників розкопки. Дехто навіть 
вимушений був виїхати з Мелітополя, щоб послабити на себе вплив  
невідомої сили.  П’ять осіб у цьому районі покінчили життя самогубством. 
Я відчував себе офіційним носієм інформації про  Об’єкт. Саме від мене 
залежало досліджувати його далі чи зупинитися і не піддавати себе й 
інших  загрозам, які в ньому приховані. Мене Об’єкт чомусь не карав так, 
як інших. 

Ситуація була просто неймовірна. Людям не розповіси про те, що я  
постійно на фізичному рівні відчуваю присутність зі мною ще когось – 
невидимого, але відчутного.  Найкраще його бачили чи відчували тварини. 
Коли я йшов вулицею, то собаки-дворняжки, які ніколи не гавкали на 
перехожих,  або перелякано гарчали й відходили, або гавкали й 
шарахкалися від мене. Коли я приходив до людей, у яких в квартирі був 
кіт,  він швиденько кудись ховався. Кому б ти не розповів про це, то тебе 
засміють, вважатимуть божевільним. І я нікому про це не говорив, навіть  
своїм дітям. Лише дружина знала все, але, як мудра людина,  сприймала це 
належним чином, як могла мене оберігала. У нас завжди  було 
переконання:  якщо ти чогось не бачиш, то це зовсім не означає, що його 
немає.  

В мені йшла боротьба – один голос говорив, тікай, отроче, подалі, 
бережи своє життя. Інший – ти ж мужчина, людина тобі довірила отриману 
від якоїсь вищої сили інформацію,  і ти злякався, зрадив небіжчика… 
Одного дня, коли не було сесії, я над законопроектами працював у готелі. 
Заходить прибиральниця, просить дозволу прибрати в кімнаті (молода 
гарна жінка років під сорок) і жартує: я скажу вашій дружині, що ви тут 
проживаєте не один. Що ви маєте на увазі? – запитав я здивовано. Бо  так 
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не залицяються. Так говорять, коли щось знають. А те, що з вами зараз є 
ще хтось… 

 Розговорилися. Я їй розповів усе, що зі мною було, і що трапилося в 
Мелітополі. Про те, що в мені йде боротьба. Вона розповіла про себе. Про 
те, що кілька років була членом науково-релігійного товариства Сахаджа 
Йога. Зараз,  через сімейні обставини, вона не ходить на зібрання, але дуже 
гарної думки про Товариство, про його діяльність. Вона порадила 
зустрітися з керівницею Товариства й поговорити, як бути в цій ситуації? 

Я так і зробив. Товариство збирається кожного понеділка в Будинку 
культури заводу «Більшовик». Біля приміщення будинку на лавочці сиділи 
дві жіночки. Я запитав, як можна побачити керівника Товариства Галину 
Василівну Сабірову?  А ви присядьте,- відповіли вони мені,- а ми, як вона 
з’явиться, вам скажемо. Вона буде з хвилини на хвилину.  Я присів на 
одній з пустуючих невеличких дерев’яних лавочок. До Будинку культури 
підходили люди – учасники зібрання.  Мене здивувало, що всі вони різного 
віку, але якісь окрилені, з піднятими головами, бадьорі.  На вулиці важко 
було побачити людей в такому настрої і стані.  Економічна криза, 
розгардіяш, непевність і безвихідь в державі так пригнітили людей, що  в 
місті, як і в окрузі,  всі вони були якимись пригніченими, ходили з 
похиленими головами, з тривогою на серці і безнадією в очах... Багато з 
них втратили роботу й заощадження і  вперше у своєму житті стали перед 
проблемою виживання.  Знецінені грошо-купони додавали ще більше 
страху за завтрашній день. А для цих усміхнених з гордо піднятими 
головами людей ніби цих проблем не існує… 

Бачу, молодички, які згодилися допомогти мені зустрітися з Галиною 
Василівною, піднялися і вказали мені на поважного віку жіночку, яка 
наближалася до нас. Здавалося, не жінка йде, а сама доброта - личко 
осяйне, усміхнені вуста, не по віку спортивна хода. Я вирушив назустріч, 
вибачився, представився, сказав що хочу поговорити. Вона чемно 
запропонувала  присісти на лавочку.  Я поспіхом почав розповідати про 
Мелітопольське диво. Вона мене якось некоректно перериває і запитує, чи 
бувають у мене болі голови ось такого прояву. Так, бувають. Думаю, все, 
приїхали. Мене вже запідозрили, що в мене з головою не все в порядку. 
Хотілося встати і піти геть… 

«Говоріть, говоріть»,- продовжує вона. Потім знову перериває: у вас  
при виході з кімнати є велике дзеркало?  Воно не дошкуляє вам? Так, є, і 
коли я проходжу повз нього, то з’являється якесь бридке відчуття, ніби там 
сам Бабай сидить. «Ви продовжуйте, продовжуйте…» 

Коли розлучалися, то вона пообіцяла всі моторошні речі і головні болі 
з мене зняти. Заодно в Космосу поцікавитися чи можна  продовжувати 
досліджувати Об’єкт, який я запропонував назвати зоною Супперта. 
Виявляється, в якийсь із днів тижня вони з третьої до четвертій години 
ранку виходять на зв’язок із Космосом. Ставлять запитання, які їх 
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цікавлять, і отримують відповіді, але лише у формі «Так» чи «Ні».  
Простягають руки долонями до Неба: якщо йде тепло - то ні, якщо холод-
то так. Справді, десь менше ніж через тиждень подзвонила мені Галина 
Василівна і сказала, що  можна, але  лише через сім місяців, і  робити це 
треба спокійно, нічого не руйнуючи. 

Цього ж вечора, після зустрічі з Галиною Василівною, мене перестали 
турбувати головні болі, я не відчував відрази до великого дзеркала у 
прихожій, але присутність зі мною поруч іще Когось, збереглася. Хтось 
мені або не довіряв, або навпаки - оберігав і спрямовува у потрібне Йому 
русло. Що далі? Як досліджувати ту Зону? Кого залучати до цього - не 
зрозуміло. Адже я вже пересвідчувався, що мене, так само, як і Супперта,  
владні структури країни не чують. 

Аби не грішити й не піддавати людей і себе небезпеці, я вирішив 
знайти ще й священика, який би з діда-прадіда  був служителем церкви. 
Кажуть, вони добре обізнані із сенсорними очевидними і неймовірними 
штучками-дрючками і можуть дати слушну пораду. Підійшов якось до 
Павла Мовчана й сказав, що мені треба віднайти такого священика. Він 
добре знається на релігійних справах України і  порадив мені звернутися 
до Бориспільського Митрополита Сафронія.  

Сафроній, виявилося, уже очолив  приходи Черкаської області, і 
переважно перебуває там. Додзвонився. Домовилися зустрітися в п’ятницю 
в Борисполі після засідання Верховної Ради. Я прибув туди вчасно. Біля 

великого й величного недобудованого нового собору 
стояла звичайна сільська хатина. Служителі сказали 
мені, що Сафроній там. Постукав,  двері відчинила 
привітна Бабуля. В кімнаті була лише вона. В кінці 
кімнати стояв накритий для прийому гостя стіл. Я 
здивовано запитав, де ж Митрополит Сафроній? Не 
хотілося, щоб така зустріч зірвалася. Не хвилюйтеся, 
заспокоїла мене господиня, я зараз запрошу. І Бабуля 
зникла за завішеними рядниною дверима.  

На сітлині Митрополит Сафроній  
Справді, через хвилинку з дверей, завішених звичайною рядниною, 

виходить  чоловік–красень, з розкішною бородою і щирою посмішкою. 
Привіталися по-світськи, оскільки по-їхньому я не знав, як це робиться.  
Рук ніколи нікому не цілував, поклонів не бив і не знаю, як це робиться. 
Він наполегливо почав запрошувати мене до столу, щоб за трапезою і 
поговорити. Але я вперто пручався, хоча голодний був, як собака. Надворі 
стояла верховнорадівська машина, яка мене привезла, і баритися  мені тут 
ніяк не можна було, бо машини у Верховній Раді в п’ятницю нарозхват. 

-Ну впертий чоловік, - з непрхованою прикрістю сказав Сафроній, 
який,  відчувалося, теж хотів їсти», - і показав рукою в бік завішених 
рядниною дверей. Там у порожній кімнаті стояла звичайна «розкладушка», 
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і ми сіли на неї. Я, поспішаючи, заторохтів про своє диво, він уважно 
слухав. Коли це перебиває мене і показує потужні чоловічі ручища. Каже, 
дивіться, струпи, як на курці, виступили і волосся дибки піднялося. Але ви 
продовжуйте, продовжуйте…  

Я встиг розповісти все. Він з розумінням сприйняв мою ситуацію. 
Відчувалося, що священик добре обізнаний з такими  явищами.  Він хотів 
розповісти мені, як мені рятувати себе, скільканадцять молитов треба 
прочитати над моєю грішною головою, накритою спеціальним 
покривалом, це, здається, у них називається елеономазання, але в цей час 
відкривається ряднина на дверях і вкрай знервований водій каже, що 
більше чекати не може, бо треба іншого нардепа везти в аеропорт. Ми 
піднялися й направилися до виходу. Священик тричі мене перехрестив,  
потім нахиливcя до мене й пошепки каже: «А ви знаєте, що ми тут були не 
вдвох, що з нами ще хтось був…?»  Кажу, знаю, але чому ви пошепки 
говорите, він усе чує.  

Ми щиро розпрощалися. Відчувалося, що ми почули один одного. На 
серці якось було приємно, що Священик - така просвітлена й мудра 
людина, що він усе це знає і готовий надати допомогу блудному сину. Він 
обіцяв, що колись разом поїдемо до Мелітополя на загадкову Зону  
Валентина Супперта. 

Однак  з Борисполя я повертався якийсь ніякий. Постійно бурчав 
водій, який нарікав на п’ятниці, бо в ці дні нардепи засмикують їх до 
темної ночі. Навіть не завжди буває можливість перекусити.  Щодо 
Священика, то добре, що зустрілися, що відбулася така розмова, що він 
сам відчув присутність зі мною ще Когось, що знається на таких сенсорних 
явищах, про які я раніше навіть не міг здогадуватись, але він людина 
зайнята й далека як від Києва, так і від Мелітополя.  Мене тішило лише те, 
що той Хтось до мене прихильний, мене не тривожить, і я Його чомусь не 
боюся. Його присутність, навпаки, додає мені якоїсь впевненості в тому, 
що треба шукати вихід, що той Хтось мене застереже від необачних 
кроків.  Але що далі?   

Через кілька місяців після смерті Супперта до мене по допомогу 
звертається викладач МІМСГУ, кандидат технічних наук, професор 
Анатолій Якович  Чураков.  Йому хтось езотерично пропонує брати папір,  
олівці й малювати те, що йому даватимуть. Він так і робив. Намалював уже 
багато великого формату інтуїтивних інформаційно-енергетичних 
малюнків. Усі вони енергетично насичені так, що над деякими з них руку 
поставиш - і чуєш, як іде тепло. Більше того, він на диктофон записує 
енергію, якою можна впливати на рослини і навіть лікувати людей. Про 
все це він остерігається говорити людям, бо  це речі делікатні. Допоможіть 
усе це показати науковцям з Академії наук України. Мене дивуватиме те, 
як багато в Мелітополі мешкає людей з езотеричними здібностями. Дивна 
місцевість. 
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 Народному депутату Украины 
   С. К. Ткаченко 
   от профессора кафедры ТОЭ 
  Таврической агротехнической 
    академии г. Мелитополя, 
 кандидата технических наук 
 Анатолия Яковлевича Чуракова     
                Обращение 
Уважаемый Степан Кузьмич! Обращаюсь  

к Вам за помощью и поддержкой. 
Уже несколько лет я получаю космическую информацию в виде 

информационно-энергетического рисунка. Идет непосредственная запись 
на магнитофонную ленту с передачей при воспроизведении: 

1) в виде цыфровых рядов; 
2) даются цифровые и буквенные коды на лечебное воздействие 

различных органов человека. 
Обращался в асоциацию экстрасенсов Украины, где при исследовании 

рисунков и записи на магнитофонной ленте подтвердилось наличие 
энергетической информации. 

 Используя эту энергию, проводил оздоровительные сеансы, во время 
которых: 

1) снимались стрессовые состояния; 
2) проходила бессонница; 
3) имелись случаи выхода камней из почек и мочеточника; 
4) сеансы с онкобольными показали положительное воздействие 

(востанавливалось нормальное биополе на больном органе); 
5) был случай восстановления формулы крови при остром 

лейкозе. 
 Предполагается, что есть возможность воздействия на екологию с 

целью ее улучения. 
   Я очень заинтересован  в проведении исследования и 

направленности получаемой информации. Готов предоставить 
материалы для исследования. 

                        Подпись…       30.08 1995г. 
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Такий вигляд мають  інтуїтивні інформаційно-енергетичні малюнки 

Анатолія Чуракова. 
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Сообщение 
о прийме  интуитивно энергетических писем и других деяниях 
Информационно-энергетическое письмо в виде: буквенных кодов, в 

том числе код «Золотого ключа» цифорвых кодов, чтение буквенных и 
цифровых кодов вызывает появление космических энергетических 
вибраций, положительно воздействующих на полевые структуры и 
физическое тело человека, линейных рисунков, двумерных рисунков, 
текстов на нескольких языках. 

– Энергетические поля  рисунков оказывают лечебное воздействие на 
человека. - Прямая запись на магнтную ленту магнитофонов 
информационно-энергетических программ (1993 г). Есть предположение, 
что запись идет на молекулярном уровне. 

– Мысленное воздействие на: энергетические каналы человека, 
снятие патологических энергий с человека, снятие с человека негативных 
посторонних энергий, нормализацию вибраций всех тканевых структур 
соответственно вибрационному фону  третьего измерения, (возвращение 
энергии человека с более высокого уровня  в третье измирение), 
кодирование воды и других веществ и предметов, Целенаправленная 
коррекция  космических воздействий на человека, очная и заочная 
диагностика человека по фотокарточке или через посредника, 
освобождение от вампиризма, воздействие на расстоянии через 
одушевленных и неодушевленных предметов, очищение помещений от 
негативных вибраций, установление геопатогенных зон, энергетическая 
гармонизация органов человека, интуитивный массаж биологически 
активных точек и областей с нарушенной энергетикой, информационно- 
энергетические сеансы, проводимые с помощью магитофона, 
осуществляют биоэнергоинформационную коррекцию психофизических 
систем человека. 

– Последствия этих сеансов: расширение сознания человека, 
раскрытие парапсихологических возможностей человека (ясновидение, 
яснослышание и др.), расширенное развитие верхних тел человека, 
визуализация внеземных объектов, имеющих место при проведении 
сеансов, устремление к духовному развитию и познанию, успокаивающее 
воздействие на  нервную ситему , коррекция енергетических каналов 
человека, исчезали травмы глаз – два случая, случай восстановления 
формулы крови при остром лекозе, несколько случаев выведения камней и 
песка с почек. 

– Прогнозы воздействия информационно-энергетических сеансов, 
проводимых с помощью магнитофона: восстановление энергетического 
равновесия животных, стимуляция физиологических процессов 
растительного мира, улучшение экологической обстановки, снижение 
уровня радиационного излучения, снижение уровня негативного  
(деструктирующего) излучения реакторов атомных электростанций, 
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снятие последствий зомбирования, создание энергетических вибраций, 
способствующих сохранению продуктов, духовное оздоровление людей, 
транформация вибраций биологических субстанций, направленных на 
выживаемость в ухудшающихся экологических условиях планетного 
масштабах, духовная трансформация человеческих сущностей к любым 
условиям существования, нейтрализация воздействия ПСИ-оружия, 
защита металлов от коррозии, энергетическое очищение и физическое 
оздоровление людей молитвой. 

– Проблемы: техническое определение энергетического и 
информационного содержания рисунков, кодов и магнитной ленты, 
отсутствие качественной и достаточно мощной аппаратуры 
воспроизведения записи на магнитной ленте, проведение медицинских 
исследований по результатам воздействия патологических энергий, 
проведение технических экспериментов по отдельным аспектам. 

Все проблемы связаны с отсутствием материальной базы, средств и 
должного уровня развития науки по вышеуказанным проблемам. – 
Кандидат технических наук профессор Таврической Государственной 
Агротехнической академии (Украина) А.Я Чураков, 30.08. 1995р. 

 
Я зателефонував до Академії наук. Нам назначили день прийому. 

Анатолій Якович приїхав з колегою, кандидатом історичних наук 
Довгополовим Іваном Івановичем. В Академії нас зустріла дівчина-
секретар, запропонувала зайти до кімнати-кабінету, в якій нас прийме 
академік зі світовим ім’ям - Віктор Іванович. Усі ми трішечки 
хвилювалися. Проблема незвичайна, та й авторитет Світила від науки 
шокував. Не хотілося в його очах виглядіти диваками чи ще гірше.  

Чекати довелося недовго. Світило зайшло, не примусивши нас довго 
чекати. Літній чоловік на зріст вище середнього,  стрункий, худий, чимось 
нагадував всесвітньо відомого академіка Амосова. Мабуть, теж багато 
бігає, подумалось.  Сухо привітавшись, він звично сів за стіл, якось 
зверхньо окинув оком розкладені на приставленому столі наші малюнки. Я 
відрекомендувався сам і кандидатів наук представив. Наукові звання 
мелітопольців  якось додавали мені бадьорості, мовляв, не шарлатанів 
привів  я в Академію, а кандидатів наук, професора… 

Світило слухав мене так само якось відчужено, ніби й не чув, про що я 
говорю. Коли я закінчив, він спокійно сказав: «О, начинается чертовщина, 
о которой мы знаем, но объяснить не можем. Что-то такое уже было то ли 
в Индии, то ли в Неапале, но объяснить или прочитать это еще никому не 
удавалось…»  Звучало це так - відстаньте від мене, хлопці,  зі своєю 
чихнею і йдіть ви туди, звідки й прийшли.  

Я розгубився. Як можна  академіку до такого незвичайного явища так 
байдуже ставитись? Хоча і на партійній, і на журналістській роботі мені 
нерідко доводилося зустрічати чиновників, які, як вогню, боялися всього 
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нового, особливо раціоналізаторів, винахідників, творчих працівників, бо 
для них це був зайвий клопіт. Взяти хоча б того ж невгамовного 
раціоналізатора з Мелітопольського моторного заводу Віктора Капліна. 
Скільки йому довелося обійти інстанцій, щоб його почули. Аж до ЦК 
КПРС звертався… 

Так і тут. Нас не почули й чути не бажають. Я почав  чемно 
обурюватися: невже в Академії наук не знайдуться люди, яким це буде 
просто цікаво, які люблять розгадувати наукові ребуси…?  Світилу не 
подобалася моя впертість. Врешті-решт він сказав: гаразд, у нас є колектив 
молодих науковців,  усе це вони уведуть в комп’ютер і спробують 
повивчати. Ви, звертається він до мене, зателефонуйте мені через пару 
днів, і ми це питання вирішимо. На тому й  розійшлися.  

Йшли ми від Світила ні живі, ні мертві, не знаходили навіть слів для 
розмови – просто бридко було від академічної глухонімії. Мені хотілося 
вибачатися перед земляками за пана Академіка, за те, що вони їхали такий 
світ і зовсім даремно. Пригадувалися обурення Академією наук  Валентина 
Супперта в листі до Президента.   

Опісля я кілька разів  телефонував до Академії наук, слухавку, як і 
очікувалось, брала секретарка, яку попередили: якщо дзвонитиме 
надокучливий депутат, то ти ж знаєш що казати – мене немає. Цей 
бюрократичний прийом усім відомий. Тому я не став більше гаяти час на 
пусту справу. Звичайно,  дзвінка звідти теж не було.  

Прикрість від цього випадку посилювало ще й те, що не лише в 
місцевій, але і в центральній пресі появлялася інформація про Зону 
Супперта. Незабаром до мене почали надходити листи з різних регіонів 
України в яких повідомлялося про дивні і дуже цікаві речі.  Зокрема з 
Дніпродзержинська від А. Солоненського. Він пише: «60 лет Любовь 
Кирилловна жила обычной жизнью советской женщины: работала, 
стояла в очередях, воспитывала детей. А потом 22 декабря 1992 года с 
ней случилось нечто. Во Владимир-Волынском, куда она приехала 
погостить к невестке , ночью в комнате, где она спала, появился слабо 
светящийся эллипс. Из него вышел луч и упал на спящую женщину, 
испуганным свидетелем чего стала ее невестка.  Вскоре Любови 
Кирилловне постоянно хотлось рисовать.  

 С тех пор, вот уже болем четырех лет, она постоянко рисует. Без 
всяких чертежных принадлежностей она наносит на бумагу абсолютно 
правильне линии, загадочные лица и что-то «космическое». А под 
рисунками делает надписи на неизвестном языке, символы, которые ей 
передаються непонятным образом. Она никогда раньше не держала в 
руках карандаш, а теперь сбилась со счета сколько уже сделано рисунков, 
наверне, болем 700. 

 Садясь к столу, Любовь Кирилловна не знает, что сейчас возникнет 
на бумаге-воображение молчит, но рука сама водит карандашом, из-под 



28 
 

которого вырываются  то прекрасные лица, то кроткие монашки, то 
сложнейшие узоры или орнаменты. 

У нее нет двух одинаковых рисунков заложенная кем-то программа 
не дает возможности для повторений. Заставляя выдавать все новое и 
новое изображения, а рисовать  «от себя» Любовь Кирилловна просто не 
умеет. Это ее качество наводит на мисль, что вдруг открывшиеся 
способности – не проснувшийся дар к рисованию, а некие знания, 
информация, передающиеся ей со стороны. 

Во время сеансов у нее резко улучшается зрение, что позволяет 
наносить тончайшие, нигде не пересекающиеся пераллельные криве, из 
которых сотканы многие ее рисунки. Лица, пришедшие из разных эпох, 
словно всплывшие из бездны времени или вернувшиеся из будущого, 
загадочны и прекрасны. – Мне кажется, - говорит Любовь Кирилловна,- 
это портреты. 

Вначале она, как ребенок, просто радувалась невесть откуда 
пришедшему дарованию, потом стали возникать вопросы: что это? 
откуда?  Зачем? Любовь Кирилловна начала читать специальную 
літературу, обращалась за помощью по объяснению свого феномена  во 
многие издания и к разным лицам – от художников до священников, все 
только разводят руками.  А Любовь Кирилловна продолжает рисовать и 
подписывать рисунки символами неизвестного язика.   
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 З міста Кузнецовськ пише жінка: «Мне 49 лет, имею троих детей, 
две внучки. В ноябре 1987 года переехала с семьей из деревни в г. 
Кузнецовск. В декабре 1997 г. Высший Разум мне передал, что в деревне 
Высоцк, где я родилась и жила возле церкви, под землей находятся две 
гробницы. Я стала сомневаться и не верить. Но мне показали, что туда 
приедет много людей, духовенство. Гробницы имеют отношение к 
всемирно известным личностям. 

Об этом я еще не рассказывала  своим детям и близким. Я хорошо 
уверена, что если не скажут прямо, то подумают точно, что я сошла с 
ума. И помочь мне ничем не смогут.  Вот терпеливо жду когда Господь 
Бог поможет мне встретиться с человеком, которому я обо всем 
расскажу.   Если сможете мне чем-то помочь, то позвоните мне по 
телефону №…» 

Певно, що після походу до Академії наук, мені з цими листами не 
було вже куди більше звертатися. Дещо пізніше малюнки дивитимуться 
знайомі сенсори, але всі лише розводили руками.  Лише контактер із села 
Красные Окны  Одеської області Антоніна Василівна Майстренко мені 
повідомила: «По малюнках Анатолія Чуракова, які оприлюднено в пресі, 
мною отримано інформацію про те, що Творець призвав людей нашого 
часу до участі у вирішенні Його справ на Землі. Творця чують усі - 
Пресподня, Земля і Всесвіт. І живі, і померлі готуються до другої появи 
Сина Божого, Сина Людського на Землі. Один із малюнків Чуракова 
показує, що Предісподня готова до цього. Небо- готове. Однак Земля ще 
не готова, бо не знає логіки древніх, не зрозуміла її сутності. Тому Земля 
ходить колами вісімки. Логіка древніх полягає в тому, що вони закривали 
таємниці за годинниковою стрілкою, а нам належить діяти проти 
годинникової стрілки…» 26.11. 1997р.   

Сенсори Одещини прочули з преси про Зону Супперта й активно 
підключилися до її осягнення. Контактер Антоніна Василівна постійно 
отримує від свого утаємниченого ведучого інформацію. Просто він їй 
надиктовує, а вона записує. Тексти  дуже грамотні, наповнені новими 
термінами, але такі загадкові, як задачі з вищої математики - суцільні 
ребуси. Читаєш, то відчуваєш, що Хтось намагається їй щось суттєве 
сказати. Але що саме – важко збагнути, тому що забагато нових термінів, 
понять, порад, незбагненних узагальнень.  Нею вже списано багато 
зошитів. Космічний Ведучий  чомусь постійно посилає її  на зустріч до 
академіка Патона, до окремих державних мужів. Певно, що з такими 
складнющими «ребусами»  її і не розуміють, і не чують, й постійно 
уникають зустрічей з нею.   Таке враження, що диктує інформацію або 
хтось із значно вищої цивілізації, щоб просвітити людей у чомусь, або 
хтось з паралельного світу спеціально мордує жінку закодованими 
текстами, щоб живитися енергією її тривог, переживань, страждань від 
скитань по інстанціях. Преса активно заговорила про Зону Супперта. 
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Очевидне і неймовірне  

Загадки мелітопольського дива 
 

Фрагмент з публікації в «Голосі України»   
В газетах «Голос України» та « Интересная газета» опубліковано було 

матеріали: «Неймовірно, але факт»,  №74, 1994р. «Космос хоче, щоб ми 
його почули», № 104, «Космический разум между прошлым и будущим » 
ИГ № 8/ 34, 1996 р. в яких ішлося про те, що один з народних депутатів 
України 13- го скликання провів незвичайний « круглий стіл». Особливість 
його полягала в тому, що за ним зібралися вчені,які мислять езотерично, 
представники Академії оригінальних ідей, відомі біоенергетики, провидці, 
ексірасенси... Мета - знайти якусь відповідь, прийняти вірне рішення в 
дивній і незвичайній ситуаціїї. 

Одній поважній людині з міста Мелітополя Вищий Розум по контакту 
передав інформацію про те, що в певному місці знаходиться Об’єкт 
древньої цивілізації. В ньому є бібліотека, різні приміщення , а в них якісь 
цінності. Наприклад в одній точці Об’єкту.йому вказано на чотири 
«комори- шахти». На глибині трьох метрів вони перекриті плитами ( не 
вказано якої якості)д на глибині 40 - 50 м.етрів лежать мідні плити на яких 
знаходяться якісь цінності у вигляді плиток, чи то пластин.( запам’ятаємо 
ці комори постільки про них ітиметься ще мова). Контактер вирішив, що 
йдеться про Некрополь царських скіфів про який він багато чув. читав у 
творах Геродота. Якщо так, то це десятки тонн скарбів молодій Україні, це 
величезний масив інформаціїї про життя древніх народів, їх культуру. 
Однак як про це сказати людям? Засміють, прозвуть божевільним. Адже і 
для нього самого це було великим дивом. 

Контактер вивчає Об'єкт з допомогою біоенергетичної рамки, ручним 
буром робить сотні свердловин, щоб пересвідчитись у тому, що пустоти 
(приміщення), на які вказує рамка, мають перекриття, складає план-схему 
підземного диво - міста.( див. малюнок №1 ),пише в усі інстанції, 
звертається за допомогою до відомих народних депутатів України 12 
скликання.- В. Яворівського, В.Чорновола, Л. 
Білого,В.Шовкошитного,Л.Танюка, П. Толочка, пише Президенту. Йому 
дуже боліло, що незалежну Україну немов ту сироту ошукано, зроблено 
убогою. Він свято вірив у те, що Всевишній у такий спосіб, тобто через 
нього, дає Україні скарби скіфів, аби розквітла територія, якій на межі 
тисячоліть належить знову виконати якусь особливу роль. Як людина 
освічена він знав,що саме цю територію, по якій протікає ріка Герра, ( нині 
Молочна ) немов Академію наук, чомусь у свій час проходили всі індо - 
європейські народи.  

Можливо знову приходить зоряний час землі цієї? Одначе до кого б 
він не звертався - ніхто його не чує. Потім сталося те, чого він більше 
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всього остерігався - один з визнаних археологів у місцевій пресі назвав 
його інформацію маячнею. Ортодоксальний матеріалізм категорично не 
сприймав езотеричних явищ і не добирав слів, аби знищувати 
інакомислення… 

 
Ольга Алтарьова - Сергеєва 
Космический Разум – между прошлым и    будущим… 
 
Один из народных депутатов Украины провел заседание необычного 

«круглого стола». Необычность его состояла в том, что за ним собрались 
эзотерически мыслящие ученые, контактеры, эктрасенсы, чтобы 
осмыслить, найти какой-то ответ, ответить, принять решение по довольно 
интересному явлению: одному уважаемому человеку Высший Разум 
передал информацию о том, что  под Мелитополем в определенном месте 
находится удивительный энергетический Объект, в  нем имеются 
библиотека с информацией для человечества, некрополь древней 
цивилизации и множество ценностей.  

С помощью специалистов – биоэнергетиков и бурения подтвердилось 
наличие в этом месте подземного микрогорода с многочисленными  
ходами и кладовыми (автономными  помещениями). Однако, когда этот 
человек экскаватором отрыл часть плиты над входом, сдал пробы на 
лабораторный анализ, то неожиданно заболел и скоропостижно умер.  
Страные явления начали происходить и с тем человеком, кому он доверил 
в Киеве эту информацию и  занимался лабораторными  исследованиями. 
Что это? Совпадение. Некто охраняет тайну? 

Еще один удивительный факт раскрывается уже после смерти   
«контактера» - оказывается в том же городе, в то же время кандидату 
технических наук очень уважаемому ученому какая-то сила повелевает 
брать ручку, фломастеры и писать, рисовать. В результате сначала 
появились  неопределенной  конфигурации иероглифические изображения 
потом  на фоне этих начертаний изображение лиц с четко очерченными 
чакрами, рисунки, расплывчатые иероглифические начертания, которые 
перешли в сплошной текст. 

Участники «круглого стола» пришли к выводу, что не исключено, что 
некая неведомая сила, считает, что преждевременно это делать….Поэтому 
сейчас нужна спокойная, взвешенная экспертиза ученых, ясновидящих, 
духовенства, чтобы избежать опрометчивых шагов, а тем более жертв….К 
взвешенности и осмотрительности призывает нас и тот факт, что как 
только обнародовали факт приема рисунков, их автор попал в 
автомобильную катастрофу и сейчас находится в больнице. Совпадение? 
Впольне возможно! А может быть и предупреждение! 

Всех – ученых,  археологов, священиков, сенсоров  желающих 
принять участие в такой экспертизе  просим написать, высказать свое 
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мнение, предложение, советы по адресу:  2522196, Киев- 196, пл. Леси 
Украинки, 1, к. 427. Пометка: «Невероятно, но факт!».  

 
Запорізька Правда 
                  НЕКРОПОЛЬ ЦАРСЬКИХ  СКІФІВ? 

Незвичайна гіпотеза дослідника – аматора В. Супперта 
З Валентином Євгенійовичем Суппертом ми познайомилися в роки 

навчання в Київському  держуніверситеті. Працював Валентин 
Євгенійович  

слюсарем, механіком, диспетчером на Мелітопольських заводах 
«Автогідроагрегат», « Автокольорлит», деякий час вчителював. Його 
завжди вабила історія. Останні 15 років вивчав скіфську епоху, зокрема 
матеріали про некрополь, й шукав такий некрополь на запорізькій землі. 

   Скіфи – іракомовні племена  самобутньої культури, вони ділилися 
на царських, кочівників, землеробів, обробляли коштовні метали, 
торгували з античними містами Північного Причорномор’я. «Царські 
поховання знаходяться в Герах» – писав Геродот,  древньогрецький 
історик. Знаходився Геррос у Придніпров’ї. 

  Некрополь – «місто мертвих». Зовнішніх прикмет, на відміну від 
курганних поховань, грунтовий  некрополь не має, якщо були якісь 
надмогильні знаки, - вони не збереглися, тому знайти таке поховання дуже 
й дуже важко. 

В. Супперт  твердить, що він знайшов таке поховання на території 
нашої області і що воно може стати сенсаційним відкриттям віку. 

На чому ґрунтується гіпотеза дослідника? 
По-перше на геологічній будові місцевості. Скіфи розміщували 

могильники на  схилах пагорбів, балок, на похилій площині. По-друге види 
рослин території, дослідженої  В. Суппертом,  давні, занесені до Червоної 
книги СРСР,  а в спеціальних виданнях є посилання на те, що саме місця з 
такою рослинністю вибирали скіфи для поховань. По-третє, В. Супперт 
дослідив значну площу з допомогою приладу запропонованого шукачам 
підземних скарбів журналом  «Техника – молодежи» , так званою 
біологічною рамкою. 

Дослідник твердить, що знайдений ним некрополь, або якесь інше 
підземне сховище займає  дев’ять квадратних кілометрів, має висоту біля 
входу  до 15-ти метрів й систему коридорів, завширшки від 36 до 2-1,5 
метра. Він каже, що  « чудово простежуються камери, які досить часто 
сполучаються між собою», що з північного боку в кожній камері ймовірна 
присутність великої кількості металу, на який реагує біологічна рамка. Такі 
ділянки, засвідчує дослідник, сягають 600 –800 квадратних метрів. 

Я попросив прокоментувати це надзвичайно цікаве повідомлення 
старшого наукового співробітника обласного краєзнавчого музею З. Х. 
Попандупало: 
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Уважно вислухавши дослідника, – сказала Зоя Харитонівна, – була 
дещо збентежена, бо звикла керуватися реальністю – знахідкою. У   
Валентина Євгенійовича поки що знахідки не має, є гіпотеза.  Назвати її 
фантазією –  означало б образити дослідника, який  керується логікою, 
здоровим глуздом, має розрахунки. Отже, потрібна  перевірка його на 
здатність володіти приладом, про який ішлося, а потім – археологічна 
розвідка на місці. Експедиція, як  ви розумієте, потребує певної 
підготовки. 

М. Шевельов 
Директор музею автозаводу «Комунар» 

громадський інспектор Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури. 

 
П О Д  М Е Л И Т О П О Л Е М  -  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ, 
ИЛИ ВСЕ ЖЕ СКИФСКИЙ НЕКРОПОЛЬ? 

Постоянные читатели "МИГа” скорее всего помнят материалы о мели-
топольском археологе-любителе В. Супперте, который утверждал,  что 
нашел Некрополь скифских царей. С  тех пор прошло три года, но история с 
Некрополем продолжается. 

Еще при жизни Валентина Супперта (а он умер после того, как сам 
попы-тался докопаться, уже в буквальном смысле этот слова, до 
предполагаемого им входа в Некрополь; и докопался до угла плиты 
неизвестного происхождения, но,  к сожалению, умер - непонятной и 
странной была его смерть) к месту предполагаемого Некроноля приезжали 
разные люди, но не было среди них серьезных ученых, археологов. И все, 
кто приезжал, отмечали необычность этого места. 

Еще тогда В. Суппорт сумел заинтересовать народного депутата 
Украины С. Ткаченко своим открытием. После чего Степан Кузьмич 
организовал приезд в Мелитополь признанных украинских специалистов 
по биолокации. Что интересно, гости (Супперта уже не было в живых) 
нарисовали точно такую же карту, которая была у Супперта, только 
добавили два канала с водой с двух сторон входа в Некрополь. Каналы, по 
их предположению, искусственного происхождения и входят в сложную 
систему ловушек для охотников за сокровищами. 

И вот, совсем недавно, опять же по приглашению народного депутата, 
в Мелитополь приехали  специалисты - академик П. Дудкин, уфолог Ю. 
Марчук, биоэнергетик  В. Богданов, специалист по аномальным явлениям 
ясновидящая В. Гостева - чтобы сделать комплексный осмотр объекта. 

- В Мелитополь мы поехали не только потому, что нас пригласил на-
родный депутат. В течение года получали информацию из Космоса - 
просьбу, приказ поехать туда, - сообщил Ю. Марчук. - Почему Космосу 
это было нужно, что тревожит его? 
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* Может быть, причина в том, что нумеролог москвич Анатолий  
Кифишин прочитал надписи на Каменнюй Могиле? (Что уже само по себе 
- сенсация планетарного масштаба). Или это необходимость открыть 
земной цивилизации часть ннформации, которая там хранится? Или 
очистить некоторые святые места от большого накопления негативной 
энергетики,  таким образом избежав возможного  взрыва? Пока мы 
ответить не можем. Все это нужно анализировать, снова запрашивать 
информацию. Единст- венное, что мы знаем, - что Мелитопольский регион 
- особенное место на нашей планете. Ведь известно, что именно отсюда, с 
этих краев, с Украины, тянутся судьбоносные истоки народов Азии, 
Европы, Индии... 

Сам город Мелитополь находится между действующими энергоком- 
плексами внеземных цивилизаций, которые занимают площадь примерно 
80 квадратных километров. Биолокационное и сенсорное обследование 
этих объектов показало, что тут находится гениально продуманная система 
подземных комплексов (с такой же, гениальной системой самозащиты), с 
системой специальных сооружений, галерей, туннелей, залов, храмовых и 
информационных помещений (библиотек). Мы также получили 
нформацию, что все эти комплексы сооружались працивилизациями Зем-
ли, Сатурна, Юпитера и Урана. Правда, нам дали ограничения - какие 
объекты изучать нельзя и где необходимо провести научно-исследова-
тельскую работу. 

 
                                                * * * 
Вот и еще один взгляд на «объект Супперта», как его теперь 

называют. Мнения разные, но ясно одно: что-то там есть и занимает Это 
большую площадь, - требуя к себе пристального внимания, серьезного 
исследования.             

В конце февраля специалисты по аномалным  явлениям снова (за свой 
счет!) приедут в Мелитополь для продолжения своих исследований. Соби-
рается приехать и последовательница известной  Шри Матаджи - доктора 
философии и медицины, основательницы учения Сахаджи-Йоги, которую 
тоже непонятным образом бесспокоит и зовет Мелитополь.  А вот удастся 
ли народному депутату привлечь ученых к изучению этого места, или 
самым главным официальным документом, который пришел из Киева еще 
В. Суппорту, так и останется предписание - оградить зону и повесить 
таблички "Копать запрещается”?.. 

                                                            Ольга CEPГEEBA  г. Мелитополь. 
 
Я опинився в ситуації розпачу й зневіри у те, чи варто  мені 

перейматися цими проблемами? Адже  вони є і небезпечними і без них у 
мене море клопотів і в Раді, і в окрузі. Злива заяв і звернень мене просто 
пригнічувала. Бо я знав, що дуже-дуже мало кому зможу допомогти в цій 
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загальнодержавній ситуації розгардіяшу й хапузтва.  До всього просто 
руки опускаються.  

 І тут мені до рук потрапляє якийсь науковий журнал, а в ньому 
розповідь про унікального вченого, директора Київського державного 
музею археології. Подзвонив, домовились про зустріч.  Музей на Подолі. 
Непримітна споруда. Зразу видно, що державна  установа – тіснота, все 
завалене розкопаними горшками, глечиками…, і чого там тільки немає. 
Ремонт був, очевидно, ще за часів Київської Русі… 

Але  мене зустрів поважного віку  чоловік-красень. Таких я бачив 
лише у фільмах про аристократів – зовнішність, манери, статура, 
інтелігентна вишуканість у всьому. Я зніяковів від того,   що на його фоні 
виглядав якимось засмиканим, забіганим  босяком.  Аристократ зустрів 
мене осяйною приятельською посмішкою. Потиснув своїм пухкеньким 
ручищем мою руку. Галантно запросив сісти за невеличким столиком у 
його кабінеті, який також завалений усілякими знахідками старовини.   

Я відрекомендувався і почав розповідати про те, що мене до нього 
привело. Аристократ сидів проти мене десь на відстані метра і мовчки 
слухав. Але чим більше я розповідав, тим більше він непомітно чомусь від 
мене відсовувався. Я зрозумів, що Аристократ, як і Священик, збагнув, що 
я  прибув не один і, очевидно, вирішив  бути подалі від  невідомої сили і 
гріха. Археологи знають багато про такі речі і чим вони небезпечні. 
Чимало з них гинули від того, що розкопували захищені невідомою силою 
об’єкти, схованки або могили. Розмова була з одностороннім рухом. А це 
завжди незатишно.  Або людина дивиться на тебе, як на якогось не 
нормального, або чомусь боїться розкриватися чи прилучатися до 
невідомого?  Спробуй угадай, а тим паче збережи  моральну стійкість і 
солідність у спілкуванні.  Я почувався зніченим і  розчарованим. Хотілося 
пошвидше піти  звідти …  

Зустріч була короткою. Аристократ  ухилився від конкретної розмови 
на порушену мною тему, але швиденько дав адресу знайомого, який 
повинен дати відповідь на всі питання, які мене хвилюють. Прощаючись, 
уже не ручкались. Я свідомо робив це аби не створювати людині 
проблеми, адже  вона остерігається мене. 

 Цим знайомим виявився вже всесвітньо відомий уфолог, контактер, 
президент індійської уфологічної Асоціації  “Cosmik Atma”, доктор 
біоінформатики Гановерського університету, фахівець у галузі вивчення 
аномальних явищ, народний цілитель Юрій Дорофійович Марчук.  

Він людина скромна, тому я про ці його регалії дізнався лише через 
чимало років співпраці з ним і то не від нього.  Аристократ мені про них не 
казав, тому йшов до нього як до простої  людини.  

Марчук справді  виявився з талантом від Бога і знаннями  історії, 
космосу, езотерики, вірувань неосяжними. Він стверджував: «Мы в 
настоящий момент на планете не одни. – Кто они Внеземные Цивилизации 
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? Миры Богов? Параллельные измирения? Мы сами из пришлого или из 
будушего?  Наверно, сейчас не это важно. Важно признать, что в нашем 
ДОМЕ  ГОСТИ. Намерения гостей, по сути, нам не понятны. Власть делает 
вид, что ничего не произошло и не происходит (він має на увазі не власне 
українську владу, а міжнародне співтовариство). Это смое 
безответственое и опасное решение. Гости могут иметь как позитивные, 
так и негативные намерения… Могу и обязан предположить, что 
КОСМОС МНОГОЛИК , и на Земле присутствуют и работают не только 
ВЦ духовного направления, но и технократические, жесткие и силовые, но 
мне с ними сталкиваться не пришлось… Я «подсел» на осознанный 
информационный канал общения с ВЦ в период учебы в Уфологической  
школе, существовавшей в Киеве на рубеже 80-90-годов уже прошлого 
века. С 1992 года совмещал уфологию с целительством – для ВЦ было 
важным материально подтверждать себя людям аномальными 
диагностиками и исцелениями»... «Проникновение» с.67   

А ось як описує свою зустріч з контактером  Марчуком журналіст 
Савелій Кашницький: «С Юрием Дорофеевичем Марчуком меня 
познакомила три года назад Марина Лаврентьевна Попович, 
пригласившая его, известного киевского уфолога, в Звездный городок с 
лекцией о контактах Марчука с инопланетянами. Убедившись, что 
человек он вменяемый, воспринимающий свою навязчивую идею с 
самоиронией, я принял его приглашение и съездил в Киев. Увидел там 
такое, что если принимать это всерьез, лечение будет дорогим и долгим. 
Поэтому писать об откровениях Марчука после той своей командировки 
не спешил. Подаренную им ленту с сообщениями внеземных цивилизаций 
(ВЦ) положил в долгий ящик – пусть, решил, пока полежит. Но после 
недавнего приезда Юрия Дорофеевича в Москву с трепетом развязал  
запыленную папку: странная лента заговорила..»   «МК» в Украине, 6-13 
октября 2004г. 

Його дружина Вікторія Володимирівна 
Гостєва таке ж Земне диво. Оце дивиться на вас і 
розповідає, все що у вашому організмі робиться, що 
треба підлікувати, що підтримати харчами чи 
енергетично. Ясновидяща, спеціаліст з 
аномальних явищ. Краще рентгену робить 
діагностику вашого організму не роздягаючи вас.  

На світлині дружина Юрія Марчука Вікторія 
Гостєва. Я потрапив у світ, який перевернув у мені 

випускникові Київського університету й Вищої партійної школи при ЦК 
Компартії України весь попередній матеріалістичний світогляд.  
ДИВОСВІТ. Для мене в тому Дивосвіті все було новим, утаємниченим, 
загадковим, очевидним і неймовірним. Я засипав Дорофійовича 
безкінечними запитаннями, постійно опонував йому, щоб довідатися ще і 
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ще більше з того Дивосвіту. Очевидно я дістав таки його, бо пізніше він у 
своїй Книжці «Проникновение» назве мене «говорливым депутатом». Хоча 
насправді у повсякденному житті мене більше називали мовчуном ніж 
базікою. Бо я люблю тишу, а в тиші думати, думати, або писати, писати… 
Бо ж характер і професія такі. Але коли я познайомлю його з колегою - 
кандидатом технічних наук, народним депутатом  України Петром 
Швидким, то Юрій Дорофійович скаже, що Ткаченко на його фоні 
виглядав меланхоліком. Отакої! І це зрозуміло, бо ж і Петру Євдокимовичу  
цікаво було побільше довідатися з цього Дивосвіту. А я лише спостерігав 
за полемікою науковця й сенсора. 

Згодом ми дізнаємось про те, що контактер Марчук,  мав постійний 
зв’язок з однією з Позаземних Цивілізацій (ПЦ), що є Конфедерація 
Позаземних Цивілізацій, що близько 30 із них мають свої центри-офіси на 
Місяці, що у кожної з них свій інтерес до нашої матінки-Землі, і до нас. 
Що на території нашої держави  - декілька діючих комплексів позаземних 
цивілізацій Сонячної системи. Зокрема, планет Урана, Юпітера, Сатурна, 
Марса, Венери… Більшість із них мають свої станції на Місяці.   

Тому й появляються численні НЛО  у різних місцях планети.  Бо всі 
ПЦ на Землі мають свої енергетичні центри зв’язку. Енергетичні центри 
Позаземної Цивілізації з якою має контакт Юрій Марчук знаходяться в 
Еквадорі й Індії.  

Позиція Юрія Дорофійовича чітка- якщо ти справді маєш контакт з 
ПЦ, а не сидиш на інформаційній голці якоїсь сутності з паралельного 
світу, польової форми життя, неприкаяної душі якогось родича, чи взагалі 
якоїсь нечистої сили, то обов’язково повинен це підтверджувати на 
практиці. І він домовлявся зі своєю ПЦ про дату і час їхньої появи на їхніх 
двох енергетичних центрах в  Еквадорі  і запрошував бажаючих 
подивитися на приліт їхнього НЛО. Інформацію, яку надавала йому ПЦ 
про стихійні лиха, масштабні терористичні  акти, чи небезпечні для 
людства й матінки Землі воєнні конфлікти він завчасно надавав 
представникам відповідних країн. Спочатку на це майже ніхто всерйоз не 
реагував, але події відбувалися, вказані ПЦ країни і люди страждали. До 
Марчука почали прислухатися… 

Якось і ми з депутатом Петром Євдокимовичем Швидким долучилися 
були до цього дива. На Балканах розгоралася велика драма, Югославії 
загрожував розпад.  Юрія Дорофійовича ПЦ просила передати інформацію 
про наслідки воєнного вторгнення США в цей регіон. До повідомлень 
контактерів у владних структурах завжди було упереджене ставлення. Як 
донести сторонам конфлікту інформацію про застереження ПЦ?   

Дорофійович запропонував мені й Петру Євдокимовичу організувати 
його зустріч з Послом Югославії. Ми зв’язалися з Посольством й отримали 
згоду Посла зустрітися з контактором. Ось як про це пише Марчук:   «…к 
«хрущевской» пятиэтажке на киевском Сырце подъехала машина 
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Югославского посольства в Украине. Секретарь и Советник посла 
государства, которое через месяц перестанет существовать на карте 
Европы, в сопровождении двух народных депутатов Верховной Рады 
Украины  13-того созыва П.Е. Швыдкого и С. К. Ткаченко по узкой и 
неубранной лестнице поднялись на 5-тый этаж. Я заранее открыл им 
дверь и с любопытством наблюдал за их реакцией на интерьер обычной 
киевской квартиры - пределом мечты труженика СССР в 60-е годы. 
Реакция была предполагаемая – в их глазах было сомнение в 
целесообразности нашей встречи. Сомнение было и у меня  другого рода – 
я не ожидал от них понимания информации, которую собирался им 
предоставить. Да и трудно ожидать от двух холеных дипломатов того, 
что в этой квартие со старыми обоями и грибком на потолке два дня 
назад принята передача от ВЦ, адресованная их государству. Показав им 
аппаратуру приема сигналов от ВЦ и пропустив на экране телевизора 
видеоленту передачи, адресованную непосредственно их правительству, я 
изложил им суть послания: Представители Конфедерации ВЦ с базового 
Лунного комплекса обеспокоены развитием событий на Балканах. 
Наблюдая горе, кровь,  смерть и разрушения, они требуют прекратить 
военные действия и сесть за стол переговоров. Они заявляют, что 
применят силу, используя стихии планеты Земля к государствам  
учасникам конфликта. Первый показательный удар они нанесут по 
штату Аклахома США 3 мая 1999 года. Это будет торнадо. 

 Я предложил дипломатам использовать информацию с целью 
остановить бойню на Балканах, угостил кофе и прочитал в их глазах 
уверенность в диагнозе моего психического состояния. Прощание было 
теплым, но быстрым. 

Хочу заметить, что ВЦ не становилось ни на чью сторону. Они 
осуждали всех участников конфликта. Для показательного удара ВЦ 
выбрали самую сильную страну. Они решили продемонстрировать, что на 
планете существует СИЛА, для которой военное могущество любой 
страны или группы стран несущественно. Перед стихиями планета Земля 
есть и будет беспомощна. 

3 мая 1999 года по штату Оклахома пронесся самый мощный за 
последние 100 лет торнадо с многочисленными человеческими 
жертвами»…  Проникновение, стор. 11 -12  

В 2001 році Позаземна Цивілізація (ПЦ ) дає Марчуку інформацію, що 
11 вересня у США буде вчинено великий терористичний акт, з людськими 
жертвами. Якщо йому не запобігти, то 6 жовтня США розпочнуть війну з 
Афганістаном, що може призвести до нової світової війни. Він не знає як 
донести інформацію  керівництву цієї країни?  В решті-решт звертається 
до мене з проханням організувати зустріч з Послом США. Але я вже не 
депутат, уже не той доступ до владних стуктур, не той авторитет.  По-
друге,  це майже неймовірно щоб у найпотужнішій державі світу, яка має 
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найбільшу розвідувальну систему, тісно співпрацює з такою ж потужною 
розвідкою Ізраїлю і стався великомасштабний теракт!? Тебе або засміють, 
або потім запідозрять у причетності до злочину, постільки ніхто не знав, а 
ти  звідкись знав.   

Я щиро зізнався Марчуку, що це настільки зі сфери фантастики, що 
нас ніхто не почує і не зрозуміє. Тим паче в посольствах розпочався час 
відпусток... Дивувало мене й те, чому Юрій Дорофійович  не зателефонує 
до Посольства США, а ще краще – написати їм ґрунтовного листа  і в 
такий спосіб зняти із себе моральну відповідальність, виконати доручення 
ПЦ? А в Посольстві нехай самі приймають рішення – сповіщати про це 
уряд країни,  чи поставитись до Марчука, як державні структури у свій час 
поставилися до інформації Супперта? Він ніби зрозумів делікатність моєї 
ситуації, але я відчував, що на душі  в нього осад залишився важкий.  У 
книжці «Проникновение»  він цього навіть не приховує. 

Потім через індійця  Хеманда і його  сестру він вийде на дуже 
впливового і крутого бізнесмена-індійця, який в давніх близьких стосунках 
з  попереднім президентом США Білом Клінтоном. Полетіли вони до Індії, 
домоглися зустрічі, виклали йому всю інформацію. Але він їм відповів  
майже те ж саме, що і я. Більше того, він їх переконав у тому, що таким 
кроком він ризикує  втратити все, що в нього є, в тому числі й добре ім’ям 
у США, на Батьківщині і в світі…   

Таким чином уряд США не змогли попередити. Теракт відбувся в то й 
же день, як і повідомляли «зверху», як він любив говорити, -11 вересня, 
правда з відхиленням на 4 години, війна проти Афганістану розпочалася у 
вказаний ПЦ день – 6 жовтня.  Після цього й  інших його попереджень до  
Марчука Юрія Дорофійовича почали дещо прислухатися.  

 Щодо цілительства, то, на думку Юрія Дорофійовича, людей – 
цілителів не буває, є люди контактери-посередники ПЦ і ті, на прохання 
контактера,  зцілюють людей.  Саме в такий спосіб Юрій Дорофійович 
прийняв і вилікував понад 30 тисяч громадян України й іноземців. 

 Свідками такого дива стали і ми.  У родички важка форма 
захворювання фіброми матки. Лікарі наполягали на негайній операції. 
Перед госпіталізацією, як належить, наказали пройти всі аналізи. Аналізи 
підтвердили діагноз лікарів і їй назвали число, коли вона має прибути до 
лікарні на операцію. Ми вирішили показати хвору Юрію Дорофійовичу і 
Віктрії Володимирівні.  Через тиждень хвора виздоровіла. Коли показалася 
лікареві, то та очам своїм не повірила-такого не може бути , вигукнула 
вона,  бо бути такого не може. Лікар і сама захотіла показатися цілителю і 
ми охоче надали їй його адресу.   

Але повернемось до першої зустрічі з контактером Марчуком. Худий, 
дещо виснажений дядечко з невеличкою борідкою здається випромінював 
енергію, колючим поглядом заглядав тобі десь аж під черепну коробку, 
ніби фотографував тебе із середини. Це тебе дещо спантеличувало і ти 
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невільно напружувався, намагався якось захиститися. 
Прізвище українське, а облік  якийсь циганський.  Мене 
це також дивувало. Я його називав циганом, Він 
спокійно приймав таку дражнилку. А з часом розповість, 
що його предок був генералом царської армії, закохався 
у циганку, викрав її й одружився. Звідти й 
успадковуються деякі риси циган-ромів…   

Я відрекомендувався і заходився розповідати йому 
чому я до нього прийшов. Юрій Дорофійович слухав 
мене зі щирою посмішкою на вустах, ніби він уже знав, 
що я буду говорити. Йому лише цікаво було, як я сформулюю ту чи іншу 
думку. Інколи він робив жест рукою, ніби комусь, мною невидимому, 
говорив – не заважай, дай чуваку виговоритися, бо він ще не все знає... 

 Ми заприятелювали. Його  Об’єкт дуже зацікавив. Я запропонував в 
подальшому цю територію називати іменем Супперта. Юрій Дорофійович 
погодився,  але уточнив, що обстежена  Суппертом ділянка  території 
радгоспу Садового це лише частинка  Об’єту площею  80 на 80 кілометрів. 
Саме тому  варто  казати не Об’єкт, а  Зона Супперта… Так і порішили. 

 Мені стало легше – я ніби передав справу у надійні руки і 
заспокоївся.  Послабилося відчуття присутності зі мню Третього. Ми вже 
разом  обговорювали план дослідження Зони. Хоча кожен по вінця був 
завантажений своїми проблемами.  

Вирішили, що спочатку треба туди виїхати разом. У книжці 
«Проникновение» він так описує цей момент: «К моему удивлению, 
Внеземные Цивилизации не только дали добро, но и настоятельно 
рекомендовали принять участие в работах под Мелитополем. 
Оказывается на глубине 30-50 метров под тем, что люди называют 
Некрополем, располагаются помещения, информационные залы и 
энергоустановки, как земных працивилизаций, так и ВЦ. 

Если люди при бесконтрольных раскопках случайно выйдут на входы в 
нижние галереи, и попытаются войти в эти помещения и залы, 
произойдет мощный енергетический взрыв, способный перекроить 
Европейский континент…   

13 декабря 1996 года поездом Киев – Симферополь в Мелитополь 
выехала группа из 6 человек. Кроме Ткаченка, Швыдкого и меня поехали 
ясновидящая Гостева Виктория и два моих старых хорошо знакомых – 
биоенергетик Богданов Виктор и Дудкин Валерий Павлович – директор 
одного из киевских исследовательских институтов». Стор. 78 

 У мене був тиждень роботи у виборчому окрузі. Ми придбали квитки 
і поїхали потягом до Мелітополя.  Їхали переважно мовчки. Кожен думав 
щось про своє. Коли це Дорофійович каже: подивіться вправо, нас 
супроводжують… Ми подивилися вправо. Поруч з нами летів якийсь 
сонячний зайчик. Такий, як ото діти роблять з люстерка.  Тільки зайчик 
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розміром з тарілочку. Що цей Зайчик хотів – чи зупинити нас, чи 
попередити про біду, чи справді охороняв нас  - ніхто не знав, але від того 
було якось дивно хвилююче й тривожно. Адже на дорогах різних країн 
світу багато вже було випадків коли посеред траси чи колії  з’являлася 
жінка в білому, або ще якийсь привид і зупиняла транспорт на пару 
хвилин. Це уберігало водія від неминучої катастрофи, або віщувало 
близьку смерть.  Ми перебували в дивному стані. Очам своїм не віриш. 
Таке було відчуття ніби ми опинилися в чужих руках, що ті руки затіяли з 
нами зробити – ми не знаємо.  

Коли виїхали за місто й обабіч дороги замерехтіли лісосмуги, то 
Зайчик ніби відійшов від нас метрів на п’ятдесят, потім з’являвся лише 
періодично. Десь через пару годин він кудись зник і ми його більше не 
бачили. Але про нього чомусь не говорили. Ніби це була буденна річ.  Я не 
переставав дивуватися Дивосвіту в який потрапив. Адже для мене усе тут 
було незбагненно дивним. І слова Дорофійовича: «мы под контролем 
высших сил» більше нагадували казку, ніж реальність.  

В Мелітополі нас чекали машини і ми дружно виїхали на  Зону 
Супперта.  Я хотів гостям розповісти, які найцікавіші місця  показував 
мені Супперт. Але не встиг і слова вимовити, як Юрій Дорофійович пішов 
у один бік,  Віктор Богданов, Валерій Дудкін, Вікторія Володимирівна в 
інші.  Мені нічого не залишалося більше робити, як з водієм і референтом 
Тетяною Полухіною хотити у вільному режимі.  Експерти півтори години 
вивчали Об’єкт кожен по-своєму.  

Коли зібралися, то спочатку по Об’єкту пішли всі разом і кожен щось 
розповідав з того,  що тут побачив чи відчув.  Вікторія сказала, що вона 
зразу пішла ось туди і повела нас. (Супперт мені говорив, що там поруч 
дві ніби шахти розміром 3 на 2,5 метри. На дні на глибині 12-15 метрів 
лежать плити невизначеної якості а на тих плитах металеві пластини з 
якоюсь інформацією. Але це не бібліотека. До річки згори йде окремий хід  
там під нею і є Бібліотека. Цей хід  біоенергетичною рамкою може легко 
визначити будь-хто). Вікторія побачила, що в кожній з цих двох шахт 
стояв велетенський вартовий, коли вона спробувала вступити з ними у 
контакт, то лише почула шось на зразок: ффуууу…нарешті ми вільні.  І 
все. Ніби вартові здали людям не легку свою вахту і відчули себе 
вільними.  

Дорофійович розповідав про ним побачене. Повністю 
підтверджувались виявлені Суппертом об’єкти. А ще недалеко від річки 
фантом прадавнього шлюбного храму. Мене це просто шокувало, бо 
мелітопольські молодожони після реєстрації шлюбу в  ЗАГСі  дуже часто 
їдуть  чомусь  саме сюди, до річки Молочної. Що їх туди вабить – це є 
загадкою. Адже тут зараз звичайний берег. А дещо нижче-криничка з 
джерельною водою. Приїзд на Об’єкт Марчуків додав ще більшої інтриги 
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й утаємниченості. А ось як у книжці «Проникновение» це описує сам Юрій 
Дорофійович: 

 «В Мелитополе нас встретили и сразу отвезли в черешневый сад, на 
территории которого, как и предполагалось, находился Некрополь. Мы с 
Богдановым взяли биолокационные рамки, Вика вышла на «канал» и мы 
разбрелись по участку, чтобы, получив отдельно результаты, могли их 
сравнить... 

Сенсорные ощущения указывали на то, что за нами внимательно 
наблюдают, как сверху, так и снизу, и сбоку…. Как всегда, первое 
знакомство проходило напряженно, в голове беспардонно ковырялись, 
снимая информацию. Мы к этому были готовы и не сопротивлялись. Часа 
через полтора предварительные биолокационные и сенсорные работы 
были закончены и мы собрались возле машины, сравнили полученные 
результаты. Они приблизительно совпадали и обобщили их: 1. На 
территории садов находится многоярусная система подземных галерей и 
помещенй. 2. Галереи разных уровней связаны между собой наклонными 
коридорами. 3. Галереи прослеживаються на глубинах от 5-7 м. до 1,5- 2 
км. Общий размер комплекса приблизительно 80х80 км. 5. На первых двух 
ярусах на глубине 5 и 13 м. находятся захоронения. 6. Эти два яруса, 
занимающие площадь 0,8х0,8 км, Супперт определил приблизительно 
правильно. 7. К остальным ярусам, как и ко всему комплексу, ни Супперт, 
ни люди отношения не имеют  и попыток проникновения туда 
предпринимать не должны. 8. Понятия зона Супперта и Зона Комплекса  
должны быть разделены. 9.Места, где можно осуществлять раскоп, и 
вход в галереи захоронений, покажут позже. 10. Ошибка Супперта в том, 
что он подключил к решению вопроса алчных людей и произвел раскопки 
слишком близко к входу в нижние ярусы. 11. ВЦ помогут осуществить 
безопасное проникновение в верхние галереи захоронений  при условии 
выполнения их требований по нижним ярусам… 

Подъехала ещо одна машина, из которой вышли пять человек и 
подошли к нам. - Это наши Мелитопольские энтузиасты - Анатолий 
Яковлевич Чураков, преподаватель сельхозакадемии, ясновидящие Ира и 
Наташа, и муж Иры - Юра, -  сказал Ткаченко и представил нас.» стор. 
78-79.    

Між Юріями розгорілася цікава полеміка, яку слухали всі 
затамувавши подих. Адже мелітопольський Юрій  Довгий теж мав 
сенсорні здібності  і раніше за всіх нас вивчав Зону.  Взагалі корінні 
мелітопольці цікаві люди- багато з них чомусь мають сенсорні здібності.  

Полеміка показала, що  в підходах до вивчення Зони є не лише спільні 
платформи, концепції,  але й суттєві розбіжності.  Головне, що ми 
отримали узгоджену інформацію про те, що перед нами складний  
енерго-інформаційний космічний комплекс, він під охороною 
невідомих нам сил, вивчати його слід максимально обережно. А ще 
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краще не втручатися туди, бо це небезпечно. Але ж якась сила  сенсорно 
дала Супперту інформацію для того, щоб люди чомусь прийшли сюди і 
взяли  чи зробили щось… Як бути? Треба думати.  

Виїзд на Зону першої київської експедиції дав чимало інформації для 
роздумів. Таврійський регіон - особливе місце на планеті Земля. Особлива 
і його роль у житті. Адже відомо, що саме звідси, з цих країв з приазов’я і 
причорномор’я  України беруть початок  доленосні витоки народів 
Північної Африки, Азії, Європи, Індії… і кожен з них залишив тут свій 
енергетичний або археологічний слід. 

Це така собі перемішана у вирі  бурхливих тисячоліть інформаційно-
енергетична комора  в якій так тісно переплелись  очевидне і неймовірне, 
земне і космічне, що годі й збагнути що є що… Саме ось це поєднання 
очевидного і неймовірного, земного і космічного, реального і сенсорного  
відштовхує багатьох учених, дослідників. Відштовхує не лише своєю 
містичністю, але й тим, що карає.  Карає за корисливість, бездуховність, 
поспіх, необачне втручання… 

На чисто практичному рівні висновок можна зробити лише один – на 
території України ми маємо якийсь дивний Об’єкт. І наша увага до 
нього привернута чомусь в доволі  дивний спосіб – сенсорно… 

  Х    Х 
Якось листаючи газету «Дзеркало тижня» я натрапив на цікаву 

публікацію доктора геолого-мінералогічних наук, академіка Міжнародної 
Академії енерго-інформаційних наук Аліси Якимівної Дроздовської: «Ця 
загадкова земна енергія». Ми з кандидатом 
філософських наук Анатолієм Михайловичем 
Задворним розшукали її. Жінка унікальна. Ось 
як про неї говорили учасники київської 
експедиції: «Алиса Акимовна вызывала 
симпатию сразу - большая, сильная, умная, 
честная без догматов. Как ученый и человек, 
она не допускала компромиссов, когда 
сталкивалась с человеческой ложью и хитростью. В эти моменты в ней 
просыпалось что-то могуче и всесокрушающее"…                                                              

Я розповів їй про Зону. Вона сказала, що це цікаво, і не проти поїхати, 
але це має бути діловим відрядженням, а для цього  потрібні гроші на 
проїзд і харчування  її і колеги –  інженера Київської геолого – тематичної 
партії Центральної науково-дослідної  лабораторії Акціонерного 
Товариства «Укрнафта»  Миколи Шевченка.  Ми з народним депутатом 
Петром Швидким виднайшли ці кошти. Нова експедиція вирушила до 
Мелітополя. Мої референти Тетяна Полухіна й Ольга Сергеєва  надали їм 
необхідну допомогу в організації роботи на Зоні.  Повернувшись, науковці, 
як і належить офіційним солідним особам,  надали нам звіт про виконану 
роботу .    
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           Акт 
на виполнение работы                          г. Киев, 24.07.1995 г. 
Мы, ниже подписавшиеся, ведучий научный сотрудник Отделения 

морской  геологи и осадочного рудообразования Национальной Академии 
наук Украины доктор геолого – минералогических наук Алиса Акимовна 
Дроздовская и инженер Киевского геолого – тематической партии 
Центральной научно-исследовательской лаборатории Акционерного 
Товарищества «Укрнафта» Николай Борисович Шевченко составили 
настояний акт в том, что в перилд с 19 по 21 июля 1995 года были 
проведены биолокационные исследования на ряде  объктов в районе  г. 
Мелитополя с целью обнаружения биолокационных и биоэнергетических 
аномалий, связанных с пустотами. 

Настройка операторов на обнаружение пустот проводилась на базе 
отдыха в п. Тамбовка. 

 Было виявлено три биолокационых  аномалии, характеризующие  
отрицательным  отклонением  Л-образной железной рамки (5 оборотов 
на шаг съемки 5 метров) искрещиванием двух  Г-образных железных 
рамок. Они предворительно интерпретируются как связанные с 
подземными пустотами. Границы выявленных  биолокационных аномалий 
переданы Зеказчику на месте обследования.   

При биолокационных  исследованиях на территории   участка  
Садовый виявлено два типа аномалій. 

Первый тип ( схема № 1) характеризуется знакопеременным 
вращением Л-образной железной  рамки (+5 оборотов на шаг съемки  5  
метров) и  знакопеременным отклонением двух Г–образных железных 
рамок. Предворительно  интерпретируются как связанные с зонами 
разуплотнения пород  типа  тектонических нарушений. Одна из аномалий 
(закрашена голубым цветом)  характеризуется, кроме этого, 
отрицательным вращением Л-образной  алюминиевой рамки (- 6 оборотов 
на шаг съемки 5 метров) и расхождением  двух  Г-образных  алюминиевых 
рамок, что позволяет интерпретировать ее как   подземным водным 
потоком, расположенным  приблизительно на глубине порядка 18 -23 м. 

Второй тип (схема №2) представляет собой ряд регулярно 
размещенных на территории отрицательных  биоэнергоинформационных 
аномалий правильних геометрических  форм (размером приблизительно 
3,5х4 м), связанных между собой узкими (приблизительно  1  м шириной  и 
7-8 м  длиной) соединительными каналами. Аномалии характеризуются 
отрицательным вращением стальной  Г-образной рамки. Методом 
дистанционного  экотрансенсорного  зондирования определена  глубина ( 
приблизительно 5,5--6 м), которая фиксирует верхнюю границу   
возможной подземной полости, формирующей прямоугольные 
энергетические аномалии. Из-за отсутствия аналогов более точно 
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интерпретировать природу этих аномалий станет возможным только 
после проведения  поискового бурения. 

Помимо  указанных в акте работ, были обследованы еще несколько 
объектов в районе  г. Мелитополя. Результаты обследования были 
переданы  Заказчику устно. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Для уточнения природы выявленных аномалий необходимо 

провести поисковое бурение как минимум в 4 точках (см. схемы 1 и  2—
отмечены красной звездочкой. 

2. В процессе бурения  отобрать керна во всех 4-х  скважинах на 
глубине 5,5-6 м ( т. е. на глубине расположения предполагаемой плиты). 

3. Отобранные образцы керна передать на минералого-
пертографические исследования в Отделение морской геологии 
Национальной Академии наук Украины. 

А.А. Дроздовская,   Н. Б. Шевченко   ( подписи)   27. 07.  1995 г.   
 В   дополнение  к  официальному заключению  решила написать 

сопроводительное письмо Вам. Оговариваю еще раз: нарисованная мной 
схема расположения  энергетических  аномалий на участке «Садовый»  
отвечает  тому,   что я успела сделать за 2, 5 часа. К сожалению, я не 
успела к Вашему  приезду  замерить  число шагов  до той аномалии, 
которую  я  очень  четко  зафиксировала в первый приезд  на участок с 
Сергеем – черноволосым.  Но я ему показала  эту аномалию – она  резко 
выделяется по цвету и  характеру растущих на нем трав. По схеме это  
либо № 5,  либо № 6 аномалия,  расположенная  в ряду аномалий от 
реперного участка на восток. Хорошо бы пробурить там скважину -  уж 
очень четко аномалия фиксируется   и  очень четко отображается 
растительностю. 

Если мне доведется приехать к Вам, я смогу провести у Вас своего 
рода  «школу»  по обучению работы с  маятником. Это очень богатая 
информация может быть получена. В качестве примера  приведу Вам 
результаты  тестового  исследования с помощью маятника,  которые  
мы провели вместе с  Баландиным  по вопросу возможного моего участия 
в дальнейшей работе по Вашей проблеме. 

Диалог с маятником велся по следующим аспектам проблемы: 
1. Являются ли обнаруженные  отрицательные энергетические 

аномалии отображением расположенных под землей  скифских 
захоронений? Ответ – ДА  ( довольно уверенно). 

2. Содержатся в них какие – либо ценности ?   Ответ – ДА. 
3. Это ценности археологические?   Ответ – ДА. 
4. Есть ли там ценности, связанные с благородными  металлами? 

Ответ– ДА. 
5. Наложен ли запрет на добычу этих ценностей (несет ли за собой 

добыча этих ценностей карму для добывающего)?  Ответ – ДА. 
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6.  Предложен ряд  возможных кармических  наказаний  
добывающему ценности ( смерть, болезнь добывающего, болезнь детей 
добывающего,  прочее). Ответ –  между смертю  и болезню 
добывающего. 

7. Возможна ли добыча ценности при каком- либо оговоренном 
условии?  Ответ– ДА. 

8. Предложен ряд возможных условий для добычи без  кармического 
наказания или для облегчения кармического наказания (сдача ценностей в 
казну государства, пожертвование на сирот, пожертвование на 
образование, или на  медицину, или культуру и прочее). Ответ – 
пожертвование на сирот. 

9. Какая доля должна  быть пожертвована, чтобы кармического 
наказания не было совсем?  Ответ (из предложенных долей от 100 до 0 
%).    Ответ– 50 %. 

10.  Какое участие может принять Дроздовская в дальнейшей 
работе над проблемой ( предложен ряд возможных работ – подбор 
литературных материалов для оказания научных консультаций по 
проблеме, участие в биолокационном поиске захоронений, изъятие 
ценностей, участие  в работе над проблемой, без  каких- либо оговорок, 
получение платы за конкретное участие в работе над проблемой при 
условии введения в комиссию по выделению пожертвований на сирот, 
прочее).   

11. Ответ – разрешено оказание научных  консультаций с оплатой  
при условии введения в комиссию на выделение пожертвований сиротам. 

Является ли смерть  Супперта следствием его разработок по данной         
проблеме?  Решительный  ответ –  ДА. 

Ребята! Конечно, для людей не работающих с 
энергоинформационными обеспечениям при помощи рамочек или 
маятников, это все чушь собачья. Но    моя практика показывает, что на 
95 % все сбывается.  Поскольку у меня какое-то жуткое чувство, что 
энергетика Супперта и моя энергетика чрезвычайно близки и что я, 
душой откликнувшись на  судьбу  Супперта, каким-то образом взяла на 
себя долг помочь решению его идеи, я беспокоюсь и о своей и судьбе своих 
детей. Советую  Вам подумать и о себе, и о своих близких. Это 
совершенно  не шуточное дело. Вы думаете так просто –  70 % 
исследователей египетских пирамид  умерли неестественной и ранней 
смертью? При всей своей  атеистичности, я верю во многое, что не 
имеет объяснения, но  карает. Поэтому  я и попросила  Баландина  
протестировать мое отношение к проблеме. Жду  Ваших писем.   

         С  уважением    –  Подпись.  17 травня   1995 р. 
 
 Тобто ними виявлено три типи біолокаційних аномалій. Одна у 

вигляді приміщень розмірами 3,5х4 метри, з’єднаних каналами шириною 1 
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метр і довжиною 7-8 метрів. Друга аномалія у вигляді двох водних потоків  
на глибині 18-23 метри і шириною до 5 метрів. Енергія руху води яких 
нагадує енергію руху гірських потоків. Третя аномалія полягає в дивному 
стані рослин, які на різних ділянках Зони були різного розвитку й кольору. 

Згодом ці місця з допомогою рамки вивчено й Головним геологом 47 
розвідувальної    експедиції М.А.Белих та начальником партії N 104 А.М. 
Маміним.     Аналіз показав:        

1.Рамка підтверджує схему розташування підземних ходів 
передбачуваного Суппертом Некрополя. В одному з указаних на схемі 
місць екскаватором знято грунт. Як і 
стверджував провидець, на глибині 3-х метрів 
виявлену квадратної форми плиту зовні схожу на 
піщаник. Лабораторний аналіз її вражає 
наявністю  рідкісних мікроелементів: ванадію, 
титану, міді, никелю, срібла, ітрію, золота… 

На світлині геологи А.М. Бєлих та А.М. 
Мамін в Зоні Супперта 

2.Рамка підтверджує також в районі 
населеного пункту  Тамбовка наявність 
потужного багатокілометрового підземного 
монолітного пласта невизначеної породи. Над пластом рамка нерухомо 
стоїть в одному положенні. Лише в місцях, де провидець вказує на 
колишні шахти видобутку золотоносної породи, рамка відхиляється, 
вказуючи на те, що там є або підземні зрушення породи, або пустоти. Ці 
місця чітко прямолінійні, що підтверджує штучне їх походження.  Усі ці 
факти говорять про необхідність проведення геолого-розвідувальних робіт 
в районі Тамбовського кряжу. Тим паче, що в сусідньому Бердянському 
районі уже знайдено родовище золотоносної породи. А враз тут якість 
значно вища і обсяги більші. 

 Члени вище вказаної експертної групи вважають, що ці  розвідувальні 
роботи слід розпочати уже в липні, коли на полях збереться урожай 
зернових і техніку можна буде  переправити з Кіровоградської області в 
Запорізьку. Витрати будуть виправдані  хоча б тим, що в  районі 
передбачуваного Некрополя уже є сенсація – виявлено унікальні якості 
рукотворної плити, під якими  мають бути загадкові, і  більше всього, не 
пусті, приміщення віком від двох до чотирьох тисяч років… 

Проте депутатські справи закручували мене так, що до проблем Зони 
рідко доходили руки. Це зараз депутат від партії кайфує. Перед виборцями 
він не звітує, кожного місяця тиждень з виборцями не працює, прийоми не 
проводить. А тоді в час масового й відкритого пограбунку народу 
пройдисвітами різних ґатунків, зубожіння й незахищеності людей соромно 
було їхати до виборців, які нам вірили, на нас сподівалися.  
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Країна потрапила у вседержавницький хаос в якому спритники 
успішно розграбовували  таку потужну країну і просто несила було 
збагнути де ворог, а де друг? В очі чи з трибуни він запеклий патріот, 
полум’яний захисник народу, а насправді  хапуга з хапуг. Ми прості щирі 
патріоти не знали як зупинити цю лавину державно-кланового криміналу, 
адже все в руках закуліси, а закуліса вся або при владі на чолі зі стократ 
замаскованим  Президентом Кучмою, або вже при великих капіталах і в 
овечих шкурах. Ми одинокі, а клани вже згуртовані і так замасковані, 
несила було збагнути хто є хто, що приховується за тим чи іншим 
законопроектом, ініціативою, високопатетичною й патріотичною 
риторикою? А ще ліва більшість на чолі з хитромудрими Морозом і 
Симоненком, які постійно в Парламенті збурювали  такі антиукраїнські 
пристрасті, що Верховну Раду тіпало як у білій гарячці. Ми відчували, 
бачили що народ ошукують, а як це зупинити в цьому всуціль 
каламутному політичному потоці не знали.  

Тоді як Зона вимагала спокійного наукового дослідження.  
Сподіватися на Академію наук України не було ніякого сенсу.  
Промосковський  ортодоксальний матеріаліст Толочко її так затолочив, що 
цьому науковому центру потрібна тривала реанімація.  

Коли я надовго відходив від дослідження Зони Супперта, то 
появлялися якісь дивні пророчі  сни чи підказки, які вносили інтригу в 
ситуацію. Так,         вранці восьмого січня 1997 року, тобто на другий день 
після Різдва Христового, ми з дружиною традиційно піднялися і 
заходилися кожен своє робити. У квартирі холодно. Коли це дружина 
повертається з кухні й каже: сьогодні ж вихідний, куди ми летимо, давай 
допоки постіль не зібрали трішечки приляжемо, чомусь так сон наліг, ніби 
я й не спала, і зігрітися хочеться.    

Прилягли. Вона ледь доторкнулася головою до подушки зразу ж і 
заснула.  Мене сон не брав. Коли це хвилин за 7-8  вона просинається і 
каже:  снилося, що ми з тобою йшли нашим селом (Шендерівкою) до 
Володі (її двоюрідного брата) в гості. Йшли чомусь не вулицею, а 
навпрошки городами. Тільки ступили на подвір’я Володіної хати, як до нас 
підходить якась незнайома жінка і стривожено-стривожено каже: Галю, 
вам треба поспішити до Мелітополя. У комори почала просочуватися вода, 
то ви хоч великі речі у мішки поскладайте і я проснулася… Ми розуміли, 
що нам підказали - весною буде підтоплення району в.т.ч.  Зони Супперта. 
Але що нам робити?  Про які «великі речі» йдеться?  Підтоплення  
Мелітопольського району весною справді було велике. Деякі хати мало не 
ціле літо  стояли по вікна у воді. Щодо Зони Супперта, то ми були 
безпорадні будь-що зробити, бо Зона нам не відкривалася. 

Моя помічниця Ольга Сергеєва, яка  у свій час була в добрих 
стосунках із Суппертом, разом зі мною брала активну участь у вивченні 
Зони,  якось підходить до мене й каже: Данилко (її синок-школяр) вчора 
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чомусь рано ліг спати, а десь об одинадцятій вечора у сні якимось не своїм 
голосом на всю квартиру вигукував - звезда 559, свяжитесь с кораблем 
элеинарцев, свяжитесь с кораблем элеинарцев… Це вимовлялося так 
голосно й чітко, що я не втрималась і записала це… Що б це означало?  

Очевидно це означає, загадково відповів  я, що ми перебуваємо в 
інформаційно-енергетичному просторі  якогось космічного Об’єкту. Не 
зрозуміло лише що охоронці Об’єкту хочуть від людей? Чому інформація 
подається так зашифровано й загадково? Нами якісь позаземні чи з 
паралельного світу, чи польові сили тішаться, бавляться, як котики з 
мишками,  чи справді  їм потрібна наша 
допомога, вони хочуть щось сказати, але не 
вміють це зробити?  

Ще за життя Супперта, коли вони з ним 
ламали голови, як привернути увагу вчених 
до Зони, у Сергеєвої на дачі на Благовіщення 
на стіні з’явилося зображення чоловіка 
ростом близько 180 сантиметрів, 
широкоплечий з високим, як шолом, 
головним убором.  «Его видели все и не 
боялись, говорить вона, только сын Данилка 
сказал, что у него злое лицо. Это 
изображение держалось более года. Мы и 
замазывали его, и нождаком стирали, и 
святой водой брызгали… Однажды я 
проснулась от того, что сын сонный 
заговорил очень громко и не своим голосом: я 
Рак Цацид, я Рак Цацид, я Рак Цацид, 
трижды повторил  он… Изображение 
исчезло после того, как я применила  меч, 
данный мне при посвящении. Что это было, 
для чего, какую информацию несло –не знаю».  

В кінці травня того ж року  під час 
перебування в Мелітополі якось просинаюсь 
вранці від якогось зуду-сверблячки на лівій 
руці. Подивився-що ж мене так турбує?   А  
там червона пухлина, а посередині три 
подряпини, так ніби мені зробили прищеплення від якоїсь хвороби. 
Подряпини дошкульно турбували. Хотілося добряче їх почухати, або 
змастити йодом і перев’язати. Вирішив не зачіпати, терпіти, до лікарів не 
звертатися.  Я обережно розмотав рукава на сорочці застібнув манжети, 
аби люди не звертали уваги на почервоніння руки. До вечора червонота і 
зуд-сверблячка пройшли. Залишилися ледь почервонілі подряпини, які 
днів через десять зникли.  
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19-того червня дружина встала раненько, щоб приготувати сніданок. 
Впоралася швиденько, бачить чоловік хропака давить на всю, то вона 
вирішила теж прилягти на пару хвилин. Сниться їй сон, що над 
Мелітополем сходить такої величини й краси сонце, що вона такої ще й не 
бачила, а навколо нього яскрава-яскрава веселка (радуга), нижній край якої 
заходить за горизонт. Дивись, дивись, говорить вона мені так голосно, що я 
проснувся і її розбудив. 

А то якось сниться високий крутосхил. Я дряпаюсь на саму вершину, 
а там виняткової чистоти глинище. Глина така ніжно жовта, що аж очі 
вбирає.  Ніби золота, м’якенька, приємна, я такої глини ще не бачив, хоча з 
дитинства  чомусь дуже люблю її і мідь. Враз під глиняним виступом бачу 
схованку. Протягую туди руку, налапав якусь річ, потіг і витіг шматочок 
паперу із золотою кайомочкою. Значить, щось там є. Знову засунув туди 
руку і витягую листок, як грамоту. Зверху прикріплена якась золота річ, а в 
середині її надпис-Schop. Потім пішов текст дрібними літерами і знову-
Schop… Англійської я не вивчав. Що б це значило - до цього часу не 
зрозуміло… Англійською це ніби магазин. Але при чому тут він?  Ребуси 
для гадалок, провидців і екстрасенсів 

А дружину знову схилило на сон, коли вона вранці встала, поставила 
на легенький вогонь водичку на суп і захотілося трішечки прилягти. Тут 
же бачить у небі кулі різних кольорів, а з них вилітають горлиці. Усе небо 
в голубах. Диких голубах. На фоні неба вони чомусь видаються занадто 
темними, але такими ж прекрасними й хвилюючими, як і великі 
різнобарвні кулі. Хвантастика, сказав би незабутній Іван Степанович 
Плющ. І ми б з ним повністю погодились. Бо фантастика…  У 1997 році 
Зона чомусь тривожилась, чогось чекала від нас. Можливо справді її 
об’єктам була якась загроза від води і ми мали її відвернути?  Але ми були 
безсилі будь-що зробити,  бо в нас не було інформації.  Схоже, що 
господарі Зони не вміють спілкуватися з людьми, а ми не вміємо  
спілкуватися з ними. Ото й виходить така петрушка - 
кругом бігом стій на місці… 

А в тім наші ряди дослідників  Зони 
поповнювалися   людьми унікальних здібностей, 
освіти, сумлінності, моралі  й таланту. Ми 
отримували дедалі білше просто фантастичної 
інформації.   Так, скажімо, кияни-технарі 
психотропщик Валерій Ніколенко, (див. фото) 
радіофізик, сенсор і цілитель Володимир Берко 
провели ґрунтовну сенсорну топографічну 
діагностику території. Астральним зором вони  
просканували всю Зону Супперта, виявили десятки фантомів прадавніх 
подій на цій території,   телепатично вступали в контакт з їх учасниками, 
спостерігали за деякими НЛО.   «На одном из круглых столов мы 
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познакомились с Валерием Николенко и Владимиром Берко. Они были 
технарями с засекреченным и «подписным» прошлым, обладали 
сенсорными способностями и Степан Кузьмич привлек их к работам по 
Некрополю. Они выезжали отдельно  в Мелитополь и в ЗОНЕ астральным 
зрением наблюдали  десятки объектов НЛО, как в воздухе, так и на земле, 
телепатически общались с их экипажами»… «Проникновение», ст.86 

Особливу увагу дослідників викликав  фантом над Мелітополем.             
 «Якщо дивитися з точки «яма» в напрямку Мелітополя, то видно 

велетенську світло-оранжеву піраміду висотою 130-140 метрів з-під 
якої на глибині 3 метрів виходить  натовп молодих людей. Наче їх 
виводять із якогось заповідника, чи центру підготовки, де їм надали 
певні знання й навички і відправляють на ту територію, де їм 
належить постійно мешкати. Такий собі інкубатор розмноження 
людей. Натовп охороняють і супроводжують високої статури безроті 
особи.  Сутності зростом 220-240 сантиметрів, віком близько 1000  
(тисячу) років, орлиноносі і безроті. Не говорять, а свистять, як дельфіни 
або орли. Сутності злі, 
зневажливо ставляться 
до людей.  Дивляться, як 
на черв’яків. Але 
піддаються психот-
ропному впливу»… 

 В.Ніколенко 
Дослідники 

спробували вступити з ними в контакт. Але відчули до себе сильну відразу.  
Психотропщика це образило і він … Ось як він описує всі ці події у статті 
для журналу «Наука-фантастика»: «Ця публікація, перш за все, спрямована 
на сенситивів, що вже давно викинули на смітник свої біолокаційні рамки 
разом з маятниками і можуть безпосередньо  сприймати, аналізувати 
різноманітні енергетичні утворення та стежити за перебігом їх 
розвитку у часі, як в прямому , так і в зворотному напрямках. Решті 
читачів, що ще не набули або й не збираються набувати  таких 
здібностей, раджу сприймати її, як фантастику або незвичну казочку для 
дорослих. Усім бажаю отримати задоволення від читання.  

Нотатка №1. Зона Супперта. Обминаючи історію виявлення цієї 
зони, нагадаю, що знаходиться вона  в Запорізькій області, поблизу 
Мелітополя, поруч з містечком Садове на схилах ріки Молочної (Гери), 
більшість яких займають чудові фруктові сади. Попередню інформацію 
про цю зону читачі зможуть знайти у публікаціях Мелітопольської 
журналістки Ольги Сергеєвої. 

Так ось, зі своїм колегою – радіофізиком, народним цілителем 
Володимиром Йосиповичем Берком, я двічі побував у цій Зоні. Перший раз у 
жовтні 1997 року, другий – в липні 1998 року. Першого разу ми витратили 
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весь час відрядження на топографію зони і склали карту аномалій, на яку 
нанесли всі виявлені нами енергетичні утворення. Під час другої експедиції 
локалізували канали між цими утвореннями, більш детально вивчили їх 
властивості. Переважна більшість  явлених енергетичних утворень - 
малорухомі, або зовсім не рухомі об’єкти».   

 
Енергетичні структури (фантоми), які вони побачили 
  Коли вони підходили  до того місця, де пробурено свердловину 

(до ями), то над ними зависало НЛО у вигляді величезної 
тарілки. І висіло воно доти, доки вони були там.  Ось 
такий вигляд воно мало здалеку. 
 Нижній Храм біля Джерела. 
Більшість експертів схилялися до того, 
що це був якийсь жіночий храм. Біля 
Храму на високому енергетичному 
стовпі висить куля діаметром близько 
30 метрів.  А в кулі  перебуває  якась 

стара сутність.  
  Храм Посейдона (умовна назва) знаходиться  не доходячи до 

бліндажа часів Другої світової війни. Дуже хороша 
енергетика. В тому місці можна 
відновлювати сили, 
заряджатися позитивом, 
відпочивати після важкого дня 
чи відходити від сильного 
емоційного стресу. 

 
 Коли вони з верхівки 

Зони Супперта дивилися в напрямку Мелітополя, то 
бачили ось таку силу-силенну кораблів чи НЛО. В центрі флагманський 
корабель. В ньому чомусь лише один пілот, а крісел троє. Пілот 4-х 
метрового зросту. Контури розмиті. Але під скафандром чомусь не видно 
голови чи обличчя – суцільна темнота і порожнеча. Сутність 
доброзичлива, відповідала на всі наші запитання.  Каже, що вони 
наглядають за виходом сингулярної точки. Безроті–орлиноклюві його 
конкуренти. Коли його запитали про Юрія Марчука, то він відповів, що 
Марчук дуже  дисциплінований, акуратний виконавець….  

Недалеко від Джерела, за бункером часів Другої світової війни, 
бачиться енергооб’єкт, який дослідники назвали храмом  Горгони. Дуже 
важка енергетика. Ймовірно, що це було місце жертвоприношення. Храм 
пов’язаний з якимись ритуалами для жінок. 
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Оговтавшись, заспокоїли цього «брата», спеленавши його 
енергетичними кільцями, а потім попорпалися у тім, що нагадує в ньому 
мозок. Та, на жаль, не виявили в ньому таких понять, як друг, товариш, 
брат, допомога, співчуття, а, натомість, знайшли поняття цар і раб. 

Істота з іншого рухомого об’єкту виявилась більш ввічливою, але у 
відповідь на наші запитання  ми почули давно відомі і набридлі 
розпатякування про  те, що людству треба духовно розвиватись і 
вдосконалюватись. 

В результаті психоаналізу цих істот встановили, що єдиним 
джерелом їхнього існування є психоемоційна енергія, яку випромінюють 
люди. Найбільш великі «енергетичні доїння» відбуваються під час війн, 
світських та релігійних свят, концертів, спортивних змагань, тощо. 
Дрібні «доїння» відбуваються в  церквах, костьолах, синагогах, пагодах, 
мечетях, молитовнях, місцях окультних ритуалів, шабашів тощо.    

Тепер мені легше буде пояснити, чому в нашому контакті, як і в 
контактах інших уфологів-контактерів, була одержана однакова 
відповідь про необхідність духовного вдосконалення людства. Уявімо собі 
ситуацію, коли бройлерна курка звертається до птахівниці  людською 
мовою з питанням: «А скажи-но  мені сестро по розуму, яке моє 
призначення в цьому житті?» На що птахівниця ледве стримуючи гнів і 
сміх відповідає: «В тебе, курко, дуже велике призначення, про яке ти 
дізнаєшся наприкінці життя, але зараз тобі потрібно вдосконалюватись і 
розвиватись, бо м’яса в тебе ще мало. Передай іншим курям, щоб не 
клювали  електричний дріт, бо буде екологічна катастрофа і ви, кури, 
зникните як вид у всьому курятнику». 

Поблизу тисової алеї, за допомогою відомих в інформаційній  
біоенергетиці психотехнік, вдалося спостерігати  подію, що відбувалася  
6-7 тисяч років тому. З відкритого отвору в грані велетенської 
пірамідальної конструкції, за формою схожою на піраміду Хеопса, в 
канаву завширшки 16 м. і глибиною 8 м. суцільним потоком   
вивалювались напіводягнені люди. В очах цих людей не було жодної 
думки, жодної емоції, замість мови – тупе бурмотіння. Важко не 
припуститись думки, що з таких  пірамід – станцій, які працюють тільки 
«на вихід», була заселена наша планета. 

Попередня експедиція в Зону, в складі якої було подружжя уфологів, 
жінка – екстрасенс та жінка –доктор мінералогічних наук, виявила в 
абрикосовому саду  методом біолокації канал. В місці на яке вказала 
доктор біолокаційних наук, вирили доволі велику яму, але скіфських скарбів 
не знайшли. Екстрасенс побачила «викид» енергії з ями, а доктор 
підтвердила, що потужність енергії в ямі зменшилась, бо зменшилась 
кількість обертів біолокаційної рамки. Кияни поїхали додому, а яму не 
зарили навіть після того, як туди впав місцевий житель. 
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Ми спробували дізнатись, які ж зміни внесла вирита яма в 
енергосистему зони Супперта? Встановили, що до її появи енергія по 
цьому каналу живила безліч енергетичних утворень, схожих на 
стовпчики-світлячки заввишки 1,2 м. Після появи ями енергія  в каналі з 
одного боку ями стала пульсувати і рухатись до ями і назад. Канал з 
іншого боку ями «пересох», має сірий колір і сприймається як порожній, а 
«стовпчики» перетворились на чорні «пеньки». 

Можливо, це випадковий збіг обставин, але саме після появи ями на 
півдні України почалося підвищення грунтових вод, зазнав аварії літак, що 
летів з Мелітополя в Ерітрею. Можливо, такими «легкими» натяками 
людям радять  «не клювати електричний дріт?»  

Висновок один – складна енергосистема під Мелітополем існує 
незалежно від нашого уявлення про неї. Визначити її призначення 
зможуть тільки вчені–сенситиви, не заангажовані релігійними чи 
матеріалістичними догмами». Валерій Ніколенко, 21 серпня 1998 р. 

                                                      ххх       
 «После ознакомления с результатами других исследователей Зоны, 

первая мысль, пришедшая в голову – это то, что либо у всех у них 
шизофрения, либо Зона оказывает психотропное воздействие на лиц, 
занимающихся экстрасенсорикой, уфологией, контактерством. На 
«нормальных» людей Зона никакого воздействия не оказывает. Примером 
тому визит в Зону «археологического светила» из Киева. 

Светило походило по саду, поело  яблочек и уехало в Киев, заявив, что 
«здесь ничего нет». И, как не странно, именно благодаря этому 
заявлению, Зону не закрыли, хотя киевский уфолог Пауков обращался в 
СБУ с просьбой оградить Зону колючей проволокой  и никого туда не 
пущать без его разрешения. Сейчас в Зону можно ездить без всяких 
ограничений, предварительно договорившись с руководителем 
Мелитопольского Филиала Украинской академии 
оригинальных идей Чураковым Анатолием 
Яковлевичем по телефону такому то. Это 
необходимо только для того, чтобы местные 
сторожа, охраняющие фруктовые сады, не приняли 
вас за воров, и не всадили заряд соли в определенную 
часть тела. 

Для взаимной подстраховки я решил ехать в 
Зону Супперта с коллегой по «ремеслу» Владимиром 
Иосифовичем Берко. Первое, что мы одновременно 
увидели вторым зрением, была оранжевая пирамида в долине реки 
Молочной. Если даже предположить, что мы оба больны паранойей, то 
одновременно у двух больных  не может возникнуть  совершенно 
одинаковых, совпадающих в мелких деталях  галлюцинаций.   
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На рисунке №1.  От нее под углом 45 градусов к горизонту уходит 
красная полупрозрачная плоскость, на которой  в арифметической 
прогрессии с дискриминантом в единицу  располагается бечисленное 
множество других пирамид, подобных первой, расположенной на 
поверхности земли.  

Следующим шокирующим «видением» была тарелка в абрикосовом 
саду диаметром около 300 метров (см. рис. №2).  Из иллюминаторов 
тарелки на нас с Берко глазели десятки человекообразных существ 
ростом около одного метра.  Среди этих карликов, было несколько особей 
высотой около 4 метров. Существа перемещались от одного 
иллюминатора к другому, «делились между собой впечатлениями». Это 
напомнило экскурсию детского сада в зоопарк или заповедник. 

Много впечатлений получили при 
сканировании Тиссовой аллеи. Возраст ее по 
нашим данным сотавляет 300-310 лет. Т.е в 1692 
году в конце аллеи был расположен «особняк» 
составленный из  бревен. Недалеко от него 
находился «загон» и «погреб». Особняк 
просуществовал 60-70 лет и был сожжен. 

Кроме этого на этой площадке мы нашли 
энергоструктуру типа медузы и аномальный 
участок «место НЛО» с цилиндрической энергоструктурой под землей.  
При погружении в прошлое на 7000 лет в начале Тиссовой аллеи был 
зарегистрирован канал идущий под углом к Тиссовой аллее на расстоянии 
1-1,5 км. и оканчивающийся огромным элипсоидом. 

Над этим элипсоидом находился яркий источник который создавал 
элипсоидный экран. От этого элипсоида вниз в сторону реки двигался 
поток «людей» с вещами, с домашними животными и т.д. Сложилось 
впечатление,что их гнали насильно. По краям канала, вдоль его длины, 
стояли темные высокие сущности (3-3,5 м.) с лицами напоминающими 
клюв птицы, и одеты были они в длинные плащи. 

Дальше люди поступали в «распределитель», где сортировались по 
каким–то признакам. По времени эта картина совпадает с библейским 
сотворением мира. Может этот элипсоидный объект-мифический Ноев 
ковчег ? 

Алиса Дроздовская изучая Зону с Николаем Шевчено выявили под 
землей енергетику активно пульсирующей воды. Действительно в 
Абрикосовом саду и нами виявлено  подземный  водный поток.  
Начинается он у ямы в виде артезианского колодца и, по мере своего 
движения, он разветвляется и на расстоянии 30 м. от ямы, резко 
углубляется на глубину 30 м., а в дальнейшем и до 46050 метров. Нам 
показалось, что он естесственного происхождения.      
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Мы также решили просмотреть и то место, о котором упоминал 
Валентин Супперт. Неподалеку от бункера времен  Великой 
Отечественной войны сенсорно определили на глубине около 10 метров  
храмовое сооружение. 

Все время пока мы обследовали место, за нами неотступно следовала 
шарообразная  энергетическая структура, которую мне даже удалось 
запечатлеть на пленке. На фото №1 на темном фоне леса отчетливо 
виден светлый шар и Владимир Берко, сенсорно сканирующий местность. 
Удалось так же сфотографировать  энергетическую структуру  у входа 
в храм (ф.№2).  Структура возвышается над поверхностью земли на 4 
метра и уходит вглубь на 10 метров. Эту структуру мы назвали 
«сторож». На фото №2  
Владимир Иосифович  левой 
рукой показывает на структуру 
палкой с флажком на конце. По 
правую руку от него находится 
вход в храм.      (Через 3 метри 
від входу ми виявили «охоронця». 
При наближенні до цього 
«охоронця» чакри у людському 
організмі починають  згасати, 
тому ми використали для 
позначення палиці з прапорцями.)  

А вот место, из которого  высовывается «сторож» не мешало бы 
огородить, так как этот «охранник» пагубно влияет на организм любого 
человека.  Тем более, что в этом месте любят отдыхать жители поселка 
Садовое. Спасает отдыхающих буйно растущий здесь чертополох.  
Наличие такого «сторожа» говорит в пользу  заявлений Валентина 
Супперта о том, что в Зоне спрятаны несметные сокровища  
скифских царей. Подобных енергетических «охранников»  создавали   
древние жрецы-биоэнергетики на входах в усыпальницы царей с целью 
сурового наказания тех, кто осмелится нарушить покой умерших. Не 
удивительно, что практически все открыватели великих гробниц не 
умерли своей смертью. 

Несмотря на то, что публикаций о Зоне Супперта было очень мало, 
совсем недавно ее посетил монах из Тибета. Уделила своим вниманием и 
делегация из Германии, это, видно, связано как-то с тем фактом, что во 
время немецкой оккупации  Мелитополя в Зоне рылось целое подразделение 
Вермахта.  
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Об особенностях Зоны в 
аспекте уфологии и религии 
постараюсь, если позволят 
время и здоровье, рассказать 
в следующей публикации.  
Киев, июль 2000 г.  

На мою думку, 
мелітопольська «Зона» - це  є 
місце інформаційно-
біоенергетичного зв’язку з 
іншими світами. З одного 
боку «Зону» можна 
розглядати, за словами 
Степана Кузьмича, як 
національно-державний скарб, а з другого, за словами Юрія 
Дорофійовича, як жахливу бомбу не тільки для України, а й для 
європейського континенту».  

З листа до мене: «Усі останні 10 років після поїздки в Зону  відчуваю 
себе якимось її щупальцем, чи мобільним придатком. З одного боку це 
принизливо, а з іншого, дає можливість використовувати Зону  
дистанційно з Києва, наприклад, для керування погодою, та іншими 
великомасштабними речами. Взагалі, те, що я хотів одержати від поїздки 
в Мелітополь, я одержав. За що Вам повік вдячний буду. 15. 05. 2008 р. м. 
Київ». 

Цікаво, що через два роки після цього член експедиції уфолог і 
контактер Марчук  побуває в Еквадорі й Індії. Місія його проста-він 
домовився з позаземною цивілізацією, з якою контактує, щоб вона  для 
Земних скептиків підтвердила факт їхнього контактування, і в домовлений 
час на енергетичних центрах, які знаходяться в цих країнах, появилися їхні 
кораблі. До речі, Позаземна Цивілізація (певно, що в особі якогось її 
представника) запропонувала  Дорофійовичу технічний контакт тоді,  коли 
він активно зайнявся вивченням Зони Супперта. Далі  для нас буде саме 
цікаве. Ось як про це пише Юрій Дорофійович у книжці «Проникновение»: 
« Почти через три недели после посадки НЛО в Эквадоре я с моим другом 
Хемандом оказались в маленьком городке, расположенном в среднем 
течении Ганга, недалеко от самого священного и древнего индуисского 
города Варанази, в ашраме Баба Джи. Городок по индийским меркам был 
маленький (тысяч тридцать жителей) и возник несколько десятилетий 
назад. Своим рождением он обязан найденной в земле гранитной голове. 
Это был искуссно выполненный скульптурный портрет сущности с 
внеземными чертами… 

Сильное впечатление на меня произвела  поездка в место, где 
проводил свои первые проповеди Будда.  С тех далеких времен остались 
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развалины древних сооружений, среди которых в медитации сидели сотни 
буддистов из разных стран мира. Энергии спокойствия и умиротворения 
обволакливали туристов и паломников, по зеленым полянам бродили 
пятнистые олени. 

Почти рядом с фундаментами древних поселений  находится 
небольшой исторический музей. Основа его экспозиции – предметы быта 
и искусства периода жизни Будды в этой деревне. Там я увидел глиняные 
изделия с родными трипольскими орнаментами и один рисунок, в 
деталях повторяющий видение киевского «сенса» Валерия Николенко, 
запечатленное на листе ватмана два года назад. Видение у Валеры 
было в аномальной зоне под Мелитополем – из опустившейся с неба 
пирамиды  выходит бесконечная змейка людей, которые идут по дну 
глубокого рва, наверху которого великаны со звериными и птичьими 
головами, держа в руках длинные хлисты, наблюдают за порядком.  
Вот я и увидел на стене музея тот же рисунок, с той же композицией, 
с теми же орлиными и звериными головами, той же змейкой людей – 
рабов, выходящих из огромной пирамиды и бредущих по глубокому рву 
мимо надсмотрщиков с хлыстами. Стор. 38-40   Це не просто диво- це 
безцінний матеріал для тих, хто досліджує звідки є пішли ми на цій Землі? 

Радіофізик, сенсор, цілитель Володимир  Берко має унікальний талант 
астрального бачення. Він може перенести свою свідомість у будь-який 
часовий простір і побачити подію того часу, проаналізувати енергетичні 
утворення  в часі як у прямому , так і в зворотному напрямках. Це щось 
неймовірне. Ось його роздуми: 

В моей жизни произошло несколько довольно странных событий,  
часть из них можно в той или иной мере объяснить, но два случая, пока 
понять не удается.  Первый случай произошел летом, когда мне было 15 
лет. Я любил гулять вечерними улицами моего родного города Киева и 
однажды наткнулся на одной из тихих улиц на четырех своих 
сверстников, желающих почесать кулаки. Предводитель этой компании 
схватил меня обоими руками и хотел своим лбом разбить мне лицо. Но 
мне повезло, сработал рефлекс, и я успел отвернуть лицо и удар пришелся 
в скулу. В этот момент у меня возникла мысль ударить в ответ. Что 
было потом, я не могу понять и по сей день.  

После возникшей мысли об ответном ударе я оказался почему то в 
шести или семи метрах  от нападавших, также лицом к ним. Как будто 
какая то сила подняла и переставила меня. А эти парни стояли как 
замороженные, без малейшего движения. Я повернулся к ним спиной и дал 
деру.  

Другой случай произошел в 1997 году, когда я вместе с  Валерием 
Николенко изучал так называемую Зону Супперта под Мелитополем. 
Изучая место с остатками Можжевеловой  (Тисовой) аллеи, мы 
заметили старые енергоинформационные следы  на поверхности земли. 
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Мне пришлось углубиться в прошлое на 7 500 лет, чтобы понять, что 
оставило эти следы.  Уровень земли 7 500 лет назад, как оказалось, был на 
три метра ниже современного, в том месте где я стоял. Я видел сверху 
как по этому желобу  на меня шли люди в простой одежде с 
котомками за плечами. Иногда люди вели мелких животных. Желоб 
начинался от огромного (700Х550 м.) белого, яйцеподобного 
космического аппарата. Над космическим кораблем на высоте около 11 
киллометра    находилась яркая точка, которая создавала вокруг него 
светлый защитный конус. 

Наблюдая появившуюся картину, у меня, естественно, возникло 
много вопросов. Откуда и с какой целью привезли людей, зачем стоит 
силовой конус, кого бояться хозяева космического корабля и какие они - 
существа построившие такой космический корабль? Я решил перенести 
свое сознание через силовой барьер и выяснить это внутри корабля.  Но 
при моем погружении через силовой барьер я вдруг услышал голос, как бы 
внутри себя, который предупредил меня о том, что проникновение через 
брьер чревато серьезными болезнями и даже смертью для моего 
организма. 

Я решил не искушать судьбу и покинул защитный  барьер. Но, выходя 
из барьера, мне показалось, что я зацепил левой сторонй спины силовой 
каркас барьера.  Я бы не запомнил этих деталей, если бы не дальнейшие 
события.  

На следующий, последний день нашей экспедиции, мне с Валерием 
Николенко пришлось поработать физически на свежем воздухе и мы 
решили параллельно с работой  загореть под южным солнцем.  Каково же 
было мое удивление когда, приехав домой, я увидел на своей спине  слева 
кроме равномерного загара-белые угловатые пятна  (как при витилиго) на 
коже.   Это были места контакта  кожи спины с силовым каркасом 
барьера. Мало того, под белыми пятнами на коже на значительную 
глубину была нарушена енергоструктура моего тела. Пришлось долго 
восстанавливать енергоструктуру  организма.  

Не кажется ли странной ситуация когда мысленное путешествие в 
прошлое  привело к физическим травмам тела, родившегося через 7 500 
лет после происходивших событий?» 

 Алаверди: Потрапивши у цей дивосвіт, де очевидне і неймовірне так 
тісно переплелися,  я дещо скептично і з певною долею іронії сприймав 
інформацію дослідників Зони. Особливо про безротих істот у вигляді 
людей.  Спробуй у цьому Дивосвіті збагнути де  реальне, а де плід фантазії  
людей з такими незбагненними  здібностями. Подивився їхні замальовки, 
послухав розповіді-враження, та й по тому. Адже все це і не спростуєш, і 
не підтвердиш…   Коли це років через десять колега по роботі приносить 
мені якусь газету і каже: ви, здається,  цікавитесь очевидним і 
неймовірним, то почитайте цю публікацію: 
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«Где похоронены пришельцы» В Центральной Африке ученые 
нашли кладбище инопланетных пришельцев, похороненных, по крайней 
мере, 500 лет назад!   В могилах находится не менее 200 тел. На удивление, 
они очень хорошо сохранились. Сейчас мы пытаемся вияснить, откуда они 
появились на Земле, и что их здесь убило,- заявил в ноябре 2009 года 
журналистам в городе Кигали,  Руанда, швейцарский антрополог доктор 
Уго Дети. 

Команда антропологов обнаружила загадочное  кладбище во время 
исседования руандийских джунглив,- сообщает Weekly Wjrld News. 
Поначалу ученые предположили, что наткнулись на останки древнего 
поселения, однако раскопки показали, что людьми и их бытом здесь «и не 
пахло».  

Все могилы оказались «братскими»: в каждой из них находилось  по 
пять тел. Рост у существ оказался довольно приличный – около 7 футов, - 
поделился информацией Дети. – Головы непропорционально большие и 
полное отсутствие рта, носа и глаз! Я предполагаю, что они общались друг 
с другом телепатически и перемещались по местности как летучие мыши, с 
помощью какого-то биологического радара.   

Антрополог также предположил, что пришельцы были частью 
инопланетного десанта, который, после высадки на Землю, столкнулся со 
смертельным вирусом. Видимо инопланетяне не имели иммунитета  к 
земным болезням и могли погибнуть даже от обычного ОРЗ. 

«Вместе с тем, некоторые из них должны были выжить и улететь, 
поскольку мы не нашли  в окрестностях ни космического корабля, ни даже 
его обломков, - добавляет доктор Дети. – Конечно, наши раскопки 
продолжаются, и какие сюрпризы ждут нас впереди-не известно». 

«Ученые пока отказываются назвать координаты места, где находится 
кладбище пришельцев, ссылаясь на то, что к нему тут же  ринутся толпы 
искателей приключений. Тем не менее они обещают, что, когда их работа 
будет закончена, точное местоположение   кладбища будет доведено до 
общественности. Наше открытие, возможно, изменит представление о 
мире, в котором мы живем,- пообещал доктор Дети.» 

Представители племени дропа, возможно, еще живут в горных 
районах Китая. Как показывает практика, ученые регулярно находят 
очень странные древние мумии и скелеты, принадлежность которых к 
человеческому роду довольно сомнительная. Гипотезы, обьясняющие 
их происхождение, разнообразные, но большинство специалистов сходятся 
во мнении, что это либо древние генетические уроды, либо инопланетяне. 

На рубеже 1937-1938 годов в труднодоступном районе гор Байан-
Кара-Ула, расположенных на границе Тибета и Китая, экспедиция под 
руководством профессора Пекинской академии наук Чи Пу Тжя в одной из 
скал  были обнаружены крохотные пещеры, напоминающие соты 
огромного улья. В них находились хрупкие, ростом не выше 130 
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сантиметров, скелеты с непропорционально  большими головами и 
тонкими конечностями. Тщательное их изучение позволило ученым  
предположить, что окружающие скалы-это древнее кладбище, а маленькие 
пещеры – могилы,  последнее пристанище 716 мертвых инопланетян.  

В пещерах сохранились также рисунки Солнца, Земли, Луны и некой 
неизвестной современным астрономам планеты, от которой, плавным 
изгибом обходя Солнце, тянется цепочка точек размером в горошину. Эта 
цепочка впирается в Землю, как бы отмечая конечный пункт межзвездного 
перелета  пришельцев.  

Кроме того, здесь же были обнаружены и какие-то странные диски  
диаметром около  30 сантиметров и толщиной 8 миллиметров. В центре их 
находилось отверстие.  От центра к краю диска шла спиралевидная  
дорожка с мелкими непонятными значками. Анализ показал, что когда–то 
эти диски находились под воздействием сильного магнитного поля. А 
когда диск взвешивали, произошло нечто удивительное: весы были 
соединены с самописцем, и на протяжении суток аппарат выводил 
волнистую кривую, то есть диск сам собой уменьшал и увеличивал 
собственный вес. 

В начале 60-х годов прошлого века другой китайский профессор Цум 
Ум Нуй – сделал частичный перевод надписей на дисках. Но и этого было 
достаточно, чтобы понять, что когда–то давным-давно группа 
инопланетных существ, называвших себя «дропа», совершила в районе 
Байан-Кара-Ула  вынужденную посадку и не смогла вновь взлететь.  
Оставшись в этом крайне суровом краю, пришельцы боролись за жизнь, но 
в конце концов, все вымерли.  

Цум Ум Нуй добился разрешения на публикацию расшифрованных 
текстов. Однако работа профессора  под названием «История космических 
кораблей, существоваших 12 тисяч лет назад» вызвала в его адрес град 
критики и издивательских насмешек.  Расдосадованный исследователь  
эмигрировал в Японию, где вскоре скончался. А сенсационные находки в 
суматохе и хаосе «культурной революции» рассеялись по разным 
хранилищам и музеям Китая. 

В настоящее время, благодаря немецкому археологу Вальтеру фон 
Мольке, перевод надписей на дисках спасен от забвения.  Таинственные 
надписи поведали, что родная планета племени дропа расположена около 
Сириуса и их предшественники совершили на Землю два путешествия–
около 20 тисяч лет назад и в 1014 году.  Во время последней миссии 
корабль разбился, и выжившие пришельцы не смогли покинуть нашу 
планету. Так и возникло племя дропа. 

В результате длительных поисков Мольке удалось разыскать 
рассеянные  по разным китайским музеям  скелеты инопланетян. Он 
полагает, что, по крайней мере, 12 из 716 скелетов имели прямое 
отношение к первым космическим колонистам: они отличались более 
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низким ростом, большего размера черепами и глазными впадинами. На 
ногах одного из них были  явные следы хирургической операции, 
проведенной, судя по всему, с помощью лазера… 

До сих пор не утихают ожесточенные споры ученых, связанные со 
знаменитой мумией, обнаруженной  в одной из древнегреческих гробниц. 
Исследования показали, что она не принадлежит человеку! Мумия имела 
широкий рот без языка, у нее не было ни носа, ни ушей, а рост составлял 
два с половиной метра. Археолог Гасто Виллар выяснил, что возраст 
мумии составлял около черырех тысяч лет. 

Среди находок есть круглый полированный  металлический диск, 
покрытый странными письменами, костюм из металла с остатками чего-то, 
напоминающего пластиковую обувь, множество каменных табличек, 
заполненых изображениями звезд, планет и странных машин. Гробница 
украшена субстанцией,  напоминающей свинец. Мы не могли определить, 
что это за материал. Недавно турецкие спелеологи обнаружили  труп 
мумифицированного человекоподобного существа. Рост пришельца при 
жизни не превышал 1метра 20 сантиметров. У него сохранилась светло-
зеленая кожа, мужские половые органы, а по бокам большие прозрачные 
крылья, как у насекомого или у …эльфа из сказки! Существа очень похожи 
на человеческие. Только глаза резко отличаются от наших. Размером они в 
три раза больше, чем у людей, и совершенно бесцветные, как у 
пресмыкающегося.  Саркофаг изготовлен из необычайно прочного 
мерцающего кристаллического материала, незнакомого землянам. 

 Геннадий Федотов, обозреватель «АН». По материалам: 
www.anjmaliy.ru  март 31,2010        

 Х 
Дивно, але цього ж  2010 року 10 червня підтверджується ще одне 

твердження  вже покійного мелітопольського контактера Валетина 
Супперта, (яке ми також сприймали з великою долею ймовірності ),   що 
на межі Запорізької й Херсонської областей  є такі запаси нафти й газу, що 
вистачить задовільнити в них потреби всієї України.   В інформаційному 
агентстві УНІАН в цей день пройшла прес-конференція голови 
фермерського господарства «Конкордія»  із села Князе-Григорівка, 
Великолепетинського району, Херсонської області Олександра Хаяна. Він 
просто волав від розпачі, що на території його фермерського господарства 
велетенські запаси нафти і газу, це вже підтверджено ДП 
«Полтаванафтогазгеологія» і «Кримгеологія». У 1999 році він отримав 
ліцензію на проведення геологорозвідувальних робіт    на території його 
господарства.  

Проте звертання до Кабміну, Мінприроди, Мінпаливенерго, 
Держгеологслужбу та ін. державні установи нічого не дали.  Як кажуть, віз 
і нині там. Один в один повторюється ситуація Супперта, коли він стукав у 
всі владні двері і ніде йому не те що не відчинили, але й голосу не подали, 
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що чують його стукання. Олігархічно-кланова-бюрократична машина 
закрита наглухо.  Доля  України її  мало цікавить, головне встигнути 
нагребти під себе побільше і вивезти за бугор, щоб вистачило внукам і 
правнукам.     

 А мені подумалося-жаль, що Супперта так рано забрали вищі 
сили. Адже він знав  по Дніпру стільки унікальних, інформаційно 
багатющих археологічних місць… Навіть такі  енергетично й 
історично утаємничені місця де  ростуть дерева, яким понад тисячу 
років, і багато, багато інших див, про які він мені говорив. Як жаль. 
Цілком очевидно, що й вони не є фантазією, а реально існують і 
чекають своїх дослідників. Упущено такий момент, такий шанс 
збагатити свої знання, духовність, самопізнання.  

 Чому ми такі глухонімі? Чому ті, хто дає людині такий 
унікальний дар, інформацію  не сприяє його реалізації на користь 
Людству й Космосу? Щось у наших Господарів, Пастухів, Ангелів, Богів 
теж не так, як їм хочеться. Цілком очевидно, що й вони не є вільними і 
всемогутніми, як і ми.                                                                          

Пройшло, пробігло, промайнуло 20 років з початку  волонтерського 
дослідження Зони Супперта  різними експедиціями за моєї прямої чи 
опосередкованої участі. З висоти цих років і накопиченого досвіду можу 
впевнено сказати, що ми вірно зробили, що поєднали можливості 
науковців і сенсорів. Сучасна наука землян настільки матеріалістично 
забюрократизована і мілітаризована, що сама себе заганяє в  марнотратні 
глухі кути пізнання Людини, Неба, Бога, Матінки Землі,  Всесвіту …  

Звичайно мають рацію київський контактер Юрій Марчук і 
московський поліглот  Віллі Мельников, (який володіє 98 мовами світу, 
має унікальні  знання з багатьох сфер науки), коли під час зустрічі з  
великою розпаччю вони говорили: «…современная наука, бессмысленно 
растрачивающая сотни миллионов доларов на международную программу 
SETI  - поиск радиосигналов от внеземных цивилизаций, не пожертвуют и 
сотой частью этих средств на расшифровку лиловых лент (полученных 
Марчуком). Если признанные авторитеты велели думать, что мы одиноки 
во Вселенной, то ты им хоть башку  расшиби о лоб инопланетянина – все 
равно будут считать, что никого, кроме нас, нет»… «МК» в Украине, 6-
13 октября 2004 г.  

 І то є так. Навіть досвід фашистської Німеччини, яка, саме завдяки 
активному використанню окультних знань,  зуміла  за 20 років  вщент 
зруйновану й деморалізовану країну вивести в найпотужнішу державу 
світу, створити ракетну промисловість, започаткувати виробництво 
ядерної зброї й літаючої тарілки, нічому їх не навчив. Так, не на те 
спрямовувалися ті здобутки, але ж сучасна наукова думка могла б 
використати можливості людей сенсорного таланту  в потрібному  руслі...  
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       Хіба не дивина  - не лише Мойсею й Магомету, але багатьом 
землянам  сенсорно давалсь інформація  «зверху» як духовного так і 
науково-технічного характеру. Але жоден з них не отримував інформації 
від вищих розумів чи цивілізацій технічно…  Марчук  на даній «зверху» 
частоті отримував  не абстрактну, закодовану інформацію, а конкретну, яка 
підтверджувалась, перевірялась і все, про що говорилося, - збувалося. 
Проте це нікого з владних структур чи науковців не цікавило. Усі про це 
знали і всім було байдуже… Зібрана інформація експедиціями науковців і 
сенсорів невільно наштовхує на гіпотезу, що регіон який ми обстежуємо  
виконав якусь особливу місію у формуванні, навчанні й розселенні індо-
євразійських народів в післяпотопний період. Не даремно ж німці, індійці, 
іранці так завзято стверджують що вийшли вони з цієї території і саме тут 
наполегливо шукають сліди своєї прабатьківщини.  

Зовсім не виключена можливість, що генофонд чорно-жовтої раси 
формувався й зберігається в Тибеті, а білої в Чорноморсько-
дніпровському регіоні, які майже не зазнали руйнувань у потопний 
період. І Мелітополь, Кам’яна Могила, Зона Супперта  відігравали й 
відіграють у цій справі якусь особливу сакральну роль.  

За даними науковців ми є п’ятим заселенням землі. До цього чотири 
рази людство на Землі чомусь знищувалось льодовиками, потопами, 
ударами комет, розжареною сіркою... Найбільше, очевидно, потопами. 
Тому в Біблії й говориться, що людство не буде більше знищуватися 
водою. І свідченням  цього нам буде веселка на Небі. Тому коли ви бачите 
веселку на Небі, то кричіть ура - потопу більше не буде. Хоча  це зовсім не 
означає, що не буде нового кінця світу… Все у руках Господаря Землі… 

Схоже, що наші провидці  частково побачили як післяпотопна Земля  
знову заселялася людьми. Одні масово виходили з велетенських 
кораблів, тобто їх завозили сюди, інших вирощували в 
енергоінформаційних центрах. Або ж в цих Центрах  завезених 
молодих людей потім донавчали, довирощували і розселяли по 
придатних  для життя територіях. Очевидно те ж саме робилося і з 
іншими живими організмами, які не вижили після вселенської 
катастрофи на Землі. Бо ж на Землі має бути гармонія  живих 
організмів, які один одного годуватимуть і задовольнятимуть потреби 
Творця чи Творців. 

 
З листа Валерія Ніколенка: «На мій погляд Зона Супперта–це 

територія, де на відносно невеликій площі сконцентрована  велика 
кількість відцентрових  та доцентрових біоенергоінформаційних потоків 
великої щільності. Саме до цих потоків, як мухи на мед, линуть різні НЛО,  
та люди з паранормальним як уже виявленими, так іще з невиявленими 
здібностями. 
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У більш широкому розумінні, будь-яка аномальна зона, як і зона 
Супперта,- це лише геометричне місце виходу біоенергоінформаційних  
потоків на поверхні земної кулі.  

А головна річ – суперрозум, надрозум (НР), чи Бог знаходиться в 
центрі Землі і цей надрозум спілкується із всесвітом  саме за 
допомогою цих потоків. Тобто, весь час йде обмін інформацією між  
надрозумом (НР) і всесвітом по відцентрових та доцентрових каналах. 
Людство в цьому аспекті, можна розглядати, як мікроскопічно тонкий 
шар поверхневої плісняви, що часто-густо не санкціоновано і, на щастя, 
несвідомо втручається в цей великий процес обміну інформацією між над 
розумом  і всесвітом. 

Супперт шукав Некрополь царських скіфів. Нас з Берком він і його 
скарби не цікавили. Берка цікавила надстародавня історія людства, а мене 
можливість застосування цієї  аномальної зони в народному 
господарстві». 15. 05. 2008 р.       

Одеські сенсори на чолі з Ольгою Добровольською постійно стежили 
за ходом вивчення Зони Супперта київськими експедиціями та 
мелітопольськими фахівцями.  Роботі Валерія Ніколенка і Володимира 
Берка вони дали таку оцінку. Записано з вуст Антоніни Майстренко: 
«Експедиція Берка й Ніколенка вивела на новий  інформаційно-практичний 
рівень всю роботу в Зоні, надала їй нового імпульсу і якості, відкрила 
простір для багатогранного аналізу і підходів. 

План–схема, яку склали вони – є своєрідним ключем до  триєдиної 
Програми – Земля, Небо, Преісподня (164 герц) за задумом і промислом 
Творця. Робота Берко-Ніколенко зарахована і розцінюється, як цільова, 
двоєдина, нерозривна.  

Незважаючи на те, що  Володимир Йосипович визнається  з Іриною, 
як перші визнані для контактної роботи в Зоні , Валерій Миколайович має 
і в подальшому  працювати в Зоні у парі з Берком. Хоча перший вихід в 
Зону йому дасться важче, ніж іншим членам експедиції. Він повернеться, 
бо він потрібний, бо йому судилося зробити свій внесок… 

Марчука Юрія Дорофійовича одесити поки що не бачать в Зоні так, 
як Іру й Володимира Йосиповича і Валерія Ніколенка. Але йому належить 
до травня 1998 року виконати якусь особливу місію, роль чи роботу в Зоні 
Супперта. Дуже важливу. Він бачиться, як радник вищих чи земних сил. 
Однак до цього йому чомусь обов’язково потрібно побувати на Кавказі. 
Місце, час і тривалість перебування там нам не вказані. Це він має 
визначити сам.  

Одержано інформацію і про те, що Марчуку потрібний третій 
контроль-захист. Висловлена тривога чи занепокоєння тим, що він дуже 
перевантажує себе земними справами, багато витрачає енергії, даної 
йому Космосом, не за призначенням. Тому його вимушені викликати в Зону, 
щоб він відійшов від особистих справ, зосередився більше на головному, 
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набрався сил для роботи на Зоні. Бо це веління Вищого Розуму і здібності 
йому дані  саме для планетарних справ, а не суєти земної.»  26.11. 1997р. 

 
 26 листопада 1997 р.  
 
 Юрій Дорофійович усе нарікав на 

те, що Ткаченка не зовсім влаштовують 
результати отримані нами сенсорним 
шляхом. Мовляв, куди він з ними піде, 
хто його зрозуміє. (на світлині Юрій 
Дорофійович в Зоні Супперта працює з 
рамкою ). У всіх владних і наукових 
інститутах сидять ортодоксальні 

матеріалісти. Потрібне сучасне технічне 
підтвердження отриманої інформації.  
Тому, пише Марчук «следующим 
этапом работ было просканировать 
эту Зону аппаратурой. Я бы начинал 
раскопки без этого, но депутаты 
решили доложить ситуацію «шишкам» 
от исполнительной власти, получить 
от них «добро» и этим облегчить 
проведение будущих работ. А к «шишкам» идти с сенсорной информацией  
они считали недопустимым. Геосканеры за рубежом были не плохие, 
особенно в Канаде, но по деньгам явно нам не по карману – 20-50 тысяч 
доларов плюс рассходы на перевоз».  

І він по своїх каналах вийшов на наукові уми Військово-Морських сил 
України. На тих, хто розробляв гідролокатори для атомних підводних 
човнів. Вони за три місяці створили такий геосканер, рівного якому, 
здається, немає в світі. І  Юрій Дорофійович з Вікторією Гостєвою повезли 
їх  до Мелітополя.  Виїхали в зону 
Супперта, розвернули апаратуру. (На 
світлині кандидат технічних наук, 
народний депутат України Петро 
Швидкий-зліва-спілкується з місцевим 
фахівцем, дослідником Зони).  

Подальші події Марчук описує так: 
«В общем УЗИ, как в медицине, только 
вместо мочечного пузиря территория в глубину несколько сот метров.  
Через час после начала работ  приехали наши знакомые «сенсы» с 
Мелитополя и незнакомая парочка с большими профессиональными 
відеокамерами. Они представились сотрудниками местного 
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телевидения… Только  вместо местного телевидения, пленки оказались в 
далеком Израиле, но это отдельная история. 

Результаты сканирования показали наличие многоярусных коридоров 
и помещений. Неожиданный результат был получен в двух точках, где на 
голубине 50 метров нами определились информационные центры. В этих 
точках в течение 10 минут с глубины принимался звуковой сигнал с 
признаками информационного ряда. Звуковой сигнал принимался без 
посыла нашего и был зафиксирован случайно .  

Прием сигналов повторился еще раз после получасового перерыва и 
продолжался 15 минут. Как сказал руководитель от науки с 
вытянувшимся от удивления лицом: «подводная лодка в степьях Украины 
с глубины 50 метров передает сообщение на базу». Осциллограф, 
принимавший сигнал на высоких частотах, через 5 минут после начала 
работ вышел со строя. Точнее в нем произошел маленький «бабах», и мы 
остались только с низкочастотным диапазоном… работы со сканером 
подтвердили результаты биолокации. 

Горизонтальные галереи и помещения были на голубине 5-7, 11-13, 29-
30, 30-50  и более метров. Уровни галерей связаны наклонными 
коридорами. Размещение, размеры, форма помещений и галерей совпадали 
с сенсорными результатами. По информации Внеземной Цивилизации 
наступило самое время земляных работ».  Проникновение, стор. 87 

Вивчення  місцевості  вченими біолокаторами, ехолокаторами, 
екстрасенсами, ясновидцями…. підтвердили правдивість інформації 
Супперта щодо наявності  на території радгоспу «Садового» якоїсь 
незвичної й унікальної Зони і розвіяли сумніви навіть у найзапекліших 
скептиків.   Лише директор Музею Кам’яна Могила Борис Михайлов, 
затятий матеріалістичний ортодокс, образливо висловлювався про 
Супперта і його інформацію. Михайлов багато зробив  для дослідження 
Кам’яної Могили, але, мені здається, міг би зробити ще більше, якби не 
відкидав  сенсорику.  

Перед групою дослідників постало питання – а що далі?  Певно, що до 
вивчення Зони треба підключати державні структури. І ми з Юрієм 
Дорофійовичем Марчуком і Вікторією Володимировною Гостєвою пішли 
до віце-прем’єра з гуманітарних питань  Івана Федоровича Кураса. 
Традиційно я відрекомендувався сам і колег представив. Іван Федорович  
людина делікатна, дуже чемно вислухав нас, потім  комусь зателефонував і 
сказав, що археологи кажуть, що в тих місцях нічого немає і бути не може.   
Працюйте. Якщо ви щось серйозне знайдете, приходьте ми тоді 
підключимось до  роботи. Мене, скаже Марчук, такий результат зустрічі 
влаштовував, хоч заважати не будуть, а Ткаченка - ні. І то була правда. 

Хтось висловив думку, що добре було б якби просканувати місцевість 
і побачити що ж там під землею? Виявляється Міністерство Чорнобиля 
закупило надпотужний французький сканер, який може показати що є під 
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землею на глибині до 4-5 метрів. Цей сканер уже використовується  на 
території Чорнобиля кілька років. Усі погляди звернули на мене. Мовляв, 
думай, козаче, як його позичити на пару днів. Вирішили звернутися до екс 
Президента, народного депутата України Леоніда Кравчука.  

В залі засідань Верховної Ради я підійшов до Леоніда Макаровича і 
сказав, що група ентузіастів  дослідники незвичайної зони в Мелітополі  
хотіли б зустрітися з вами і розповісти про цікаві явища. Він охоче 
погодився. 

До офісу Кравчука на вулиці Десятинній ми під’їхали завчасно.. 
Піднялися на другий поверх невеликого, але затишного офісу. Господар, 
як завжди, посміхнений, привітний гостинно запропонував нам сісти проти 
нього на рядочку стільців. Я почав представляти присутніх. Але коли 
дійшов до ясновидящої Вікторії Володимиріни Гостєвої, молодої 
симпатяги, то серце Кравчука  не витримало: що, ніжно ласкавим голосом 
звернувся він до неї,  невже і мене можете  своїм рентгеном просвітити? 
Вікторія Володимирівна зніяковіла і якимось ніжним-ніжним  жіночим 
голосочком сказала–так,  можу. – Прямо зараз? - не заспокоювався Леонід 
Макарович… Як скажите, -сором’язливо відповіла вона. – Давай… 

В офісі запанувала важка тиша. Усім зрозумілою була  недоречність 
такої  забаганки господаря. Адже це виходить публічний сеанс  
діагностики стану здоров’я екс-Президента.  Вікторія Володимирівна якось 
ніби зіщулилась, зосередилась на суб’єкті і починаючи з голови почала 
говорити що там усередині робиться. Не обов’язково бути фахівцем, щоб 
збагнути настільки професійною була її діагностика. Леонід Макарович 
почав змінюватися на обличчі. Відчувалося, що він збагнув недоречність 
свого вчинку, але зупинити ясновидящу він уже не міг. В офісі стояла 
важка тиша. Усім було неловко. Все ж таки йдеться про людину 
великоповажну.  

Коли  Вікторя закінчила, він увесь якийсь сіро-буро-малиновий 
звернувся до мене: ти дивись, яка вона молодець, 60 відсотків сказала про 
мене те, що я знаю, і майже стільки того, чого я про себе ще не знав. Ну 
поїхали хлопці…  

Ми коротко розповіли про зону Суперта, про те, що ми там зробили, 
які результати отримали. Юрій Дорофійович, як завжди, задавав тон 
розмові, надавав їй якоїсь казкової утаємниченості.  Мовляв так і так у нас 
є вже результати і сенсорних і технічних досліджень. Перед тим як 
розпочати земляні роботи хотілося б просканувати територію ще 
французьким сканером і подивитися що там на глибині до 6 метрів щоб 
земляними роботами не нашкодити і перевірити точність карти тієї 
місцевості, яку склав Валентин Супперт… 

Кравчук сказав, що допоможе нам отримати сканер у Міністерства 
Чорнобиль. Якось через пару днів після перерви я захожу до зали засідань 
Верховної Ради. Дивлюся Кравчук дає мені знак, щоб я підійшов. Я 
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підійшов. Каже: сканер наступного вівторка буде у вашому розпорядженні. 
Потім побачив як до зали зайшов депутат Віктор Медведчук. Він і йому 
дав такий же знак підійти. Він підійшов. Вітя, сказав він, Степанові  на 
середу треба дати рафік для перевезення чорнобильського сканера до 
Мелітополя.   І все. Більше ні слова. Той не сказавши ні «так», ні «ні» 
повернувся і пішов на своє місце в залі.  Я приємно був здивований як 
сильні світу цього блискавично вирішують питання.  

Привезти сканер я доручив Юрію Дорофійовичу,  а сам поїхав до 
Мелітополя, аби до їхнього приїзду виріши деякі організаційні питання. 
Адже Об’єкт знаходиться на території Радгоспу і з його директором Ігорем 
Богдановим треба узгодити всі питання, щоб не було проблем. І бригаду, 
яка їде треба десь поселити, вирішити їхні побутові питання.  

Ігорю Богданову треба віддати належне  - напрочуд мудра й коректна 
людина. Він створив нам на території Садового обстановку найбільшого 
сприяння.  Ні в що не втручався. Ні найменшим кроком не давав нам знати 
«хто в домі господар»?  Це нас приємно дивувало. Адже йшлося і про 
скарби, і про небезпечні космічні об’єкти… Інший чиновник сидів би над 
душею невідступно, контролював би кожен твій крок, адже це його 
територія.  Ми кайфували свободою, коли хотіли, тоді й виходили на Зону, 
що хотіли, те й робили. 

В побутових питаннях неоціненну допомогу надавав Анатолій Якович 
Чураков. Якщо справа  була в його руках, я завжди був спокійний. Людина 
не лише високого інтелекту, але й високого сумління, обов’язку й  моралі. 
З ним приємно не лише спілкуватися, легко й працювати.  

Приїзд бригади ми очікували десь зразу по обіді.  В новесенькому 
чудо- автобусі, який взяв курс на Мелітополь, були три фізики –оператори 
із сканером на пів мільйона доларів, оператори телеканалу ISTV, Юрій 
Марчук, Петро Швидкий, Віткторія Гостєва - дружина Дорофійовича. 

Проте їх чомусь не було. Мобілок тоді ми ще не мали, щоб зв’язатися 
й оперативно з’ясувати ситуацію. Ми хвилювалися. Адже везуть єдиний, 
унікальний і дорогущий апарат. Я нервово крокував по квартирі, дружина 
час-від-часу мене заспокоювала тим, що там Юрій Дорофійович і статися 
нічого не повинно.  Уже й стемніло, а їх немає.  Уже ніч, а їх немає. 
Посивіти можна. Коли це десь близько 12-ї ночі дзвінок. Телефонує 
стривожена референт Ольга Сергеєва і повідомляє: дзвонили знайомі, над 
районом Піщаним літає якась зірка. (Піщане-це район міста, що прилягає 
до Зони Супперта). Вона то опускається на землю, то знову підніметься 
вгору і пропливає над районом… Люди такого дива ще не бачили... 

Ми ще не закінчили розмову як хтось дзвонить у двері. Відчиняю -  
там стоїть Юрій Дорофійович. Кажу так і так, на дроті Сергеєва і розказує 
ось таке. Йому ніби дух перехопило. Потім, ніби між іншим, ніби сам до 
себе каже: да напрасно мы приехали…  Оговтавшись від шоку, вигукнув:  
ребята, поехали … всі ми сіли в новесенький рафік і поїхали в район 



71 
 

Піщаного.  З Києва Марчук прихопив і телевізійників, адже всі ми були 
глибоко переконані, що нас чекає велика сенсація.   

В районі Піщаного якийсь господар завіз пару машин розчину бетону, 
вдень не впоралися його покласти на нову дорогу, включили великі фари 
від машини і продовжували працювати. Коли це над ними пролетіла дивна 
зірка. То, недалеко від міста, опускалася на землю, то піднімалася, 
спалахувала великим пучком променів, то зовсім незбагненно 
переміщувалася в інший простір нічного неба.   Коли ми приїхали, то всі 
вони, ніби забувши про розчин, зачаровано дивилися на небо. Хоча це була 
вже десь 12-та година вечора, але на вулицю повиходили й сусіди аби 
подивитися на це диво. Телевізійники розгорнули камеру і фіксували усе 
це на плівку.  

Наступного дня ми дружно виїхали на Зону. Оператори досвідчено 
розгортали й налаштовували сканер на 
роботу. Ми, в очікуванні дива,  стежили за 
кожним їхнім рухом. Журналісти 
налаштували камеру на монітор сканера і, 
здавалося, боялися упустити бодай мить.  
Проте коли запустили сканер, то всі 
побачили на моніторі якусь кольорову 
абракадабру. Оперетори почали помітно 
нервувати. У них такого ще не було. 

                                                                           Такий вигляд має сканер…  
  

Ось таке зображення видавав  сканер 
Сканер раз-по-раз переміщали, щось біля нього ворожили, а на 

моніторі одне й те ж саме.   На хлопців боляче було дивитися, як вони 
переживали, суєтилися, покривалися потом. Вони вже тисячу раз 
користувалися цим сканером і збоїв не було. А тут при такій поважній 
громаді, при телебаченні, при очікуванні результатів високих державних 
мужів і так осоромитися…                                                                       

Вирішили випробувати сканер  за межами Зони. Так і зробили.  
Сканер працює нормально. Повернулися назад - нічого не виходить. 
Об’єкт заблоковано для сканування.  Фахівці в шоці … 
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З тим і поїхали. Прикро. Здавалося, ми стоїмо на самому порозі  
цікавого відкриття і ось такий облом.  Щодо Зони, то нас тривожило те, що 
за нами стежать. Як тільки ми там появлялися, наступного дня  місце 
нашого обстеження було кимось порите, хтось із чорних археологів щось 
шукав нам на випередження.  Дивним було й таке явище: енергетичний 
канал вів нас до річки, де, за словами Провидця, під водою знаходиться 
бібліотека. Хлопці вирішили в одному місці, недалеко від річки, на тому 
каналі прокопати невеличку ямку. Мені не хотілося такого експерименту  
лише тому, що там був спуск покритий дуже ніжною просто шовковою 
травичкою. Хто туди не приходив, то неодмінно сідав, або лягав на неї. 
Такою ніжною і привабливою вона була.                                                           

Енергетика там  справді була позитивна, бо коли ми відчували втому, 
то йшли до Молочної на ту природну перинку аби посидіти, а ще краще 
полежати розслабитись, відпочити. Через кілька хвилин  втому як рукою 
знімало і ти вже готовий був знову приступати до роботи. Ця 
ніжнотрав’яниста місцина мені нагадувала моє босоноге дитинство, випас 
на якому ми  випасали корівок, пустували, качалися, тішились тим ніжним 
трав’яним килимком. А на Великдень з того крутосхилу  котили крашанки 
і вони не розбивалися...  

 
Журналісти телеканалу IСTV беруть інтерв’ю в розгубленого 

оператора. В його практиці такого ще не було, щоб такий потужний 
сканер відмовлявся працювати… 
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Але хлопці все–таки викопали  глибоченьку яму біля самої річки там, 
де  енергетичний слід вів під її плесо, там, де за словами Провидця є 
бібліотека з інформацією, яку прийшов час людям узяти.  Під час копання 
все було якимось дивним. Хоча ознак знахідок не було. Яму акуратно 
засипали.  Яким же було наше здивування, коли через пару тижнів ми  на 
тому ніжному - преніжному трав’янистому спуску, де нам так подобалося 
посидіти, відпочити від біготні по Зоні,  побачили мало не двометрові 
колючі будяки. І не лише на тому місці де копали, а весь крутосхил був у 
великих колючих будяках.  Диво  та й годі. Схоже, що нам давався якийсь 
сигнал перестороги – не лізьте, поколитесь. 

Експедиція найактивніше працювала над вивченням Зони у 1997 році. 
Ми відчували, що це бентежило тих, хто охороняв чи відповідав за неї. 30 
грудня близько дев’ятої години вечора Мелітопольці, які мешкали в районі 
Бердянського моста,  в нічному небі побачили  справжню літаюча тарілку. 
НЛО! НЛО! НЛО!!! 

Мелитополь посетили пришельцы 
30 декабря около девяти часов вечера  мелитопольцы, живущие в 

районе бердянского моста, наблюдали неопознанный летающий объек.  В 
ночном небе зависла … самая настоящая тарелка!  

Рассказывают очевидцы: Павел С., 62 года, пенсионер: 
- Вышел я вечером, где-то  в девять, после просмотра очередной серии 

«Династии», во двор покурить. Сел возле сарая и по привычке в звездное 
небо гляжу, о жизни размышляю. Тут чувствую – справа что- то есть! 
Глянул – обомлел… сиреневый огонек. Рассердился, думаю, опять 
перотехника какая–то.  Всмотрелся повнимательней. Метрах в семидесяти 
над землей зависла… летающая тарелка!  Красивая такая, с огоньками. 
Висит и не двигается! Я в хату кинулся, внука позвал – тот то же самое 
видит. Минут десять мы наблюдали тарелку -  потом она тихонько исчезла, 
погасла.  Внук даже «жужжание колесиков внутри тарелки» слышал.   

– Александр К., 37 лет, водитель:  
Сидим мы с друзьями у меня дома, 

настраиваем только что привезенный 
телевизор. Вдруг какие-то помехи пошли 
по экрану. В то же время чувствую легкую 
головную боль, головокружение. 
Остальные почувствовали то же самое. 
Повинуясь неведомому импульсу, мы 
вышли из дома – двое друзей даже какой 
то страх испытывали необъяснимый.    Увидели мы в ночном небе метрах 
75-80- над землей в районе Бердянского моста…летающую тарелку 
сиреневого цвета! Она была в форме блюдца, круглая, может, метра два в 
диаметре – мы толком не разобрали. Двое кинулись звонить в 
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метеослужбу, но там сказали, что не имеют понятия о происходящем.  
Тарелка изнутри - по периметру подсвечивалась огоньками. Через 15 
минут она будто окуталась туманом и исчезла. У нас прошла головная 
боль, стало легче дышать. Прикинули – все трезвые были, да и не могло 
привидится такое сразу шестерым. 

 Студент Руслан Т., - Около девяти часов мы с другом заметили 
зависший приблизительно в восьмидесяти метрах над землей непонятный 
объект. Он туманно выделялся на основе ночного неба  и представлял 
собой  два сиреневых концентрических круга, которые слегка вращались 
по часовой стрелке один в другом. Через полчаса объект окончательно 
растаял в атмосфере. 

 Еще двое прохожих рассказали, что идя тридцатого декабря около 
девяти вечера по улице Краснофлотской, наблюдали красивое зрелище – 
вращающееся  по часовой стрелке неопознанное небесное тело  бледно-
сиреневого цвета. Очевидцы подчеркивают, что почти все испытываи 
страх перед красивым но неведомым  явлением. 

 Наблюдался еще один объект над горисполкомом около девяти часов 
вечера. Возможно, объект был один и тот же, просто сыграли роль точки 
наблюдения.  Мелитопольская и киевская метеослужбы не могут сказать 
ничего определенного по этому поводу. Почти все, кому 
«посчастливилось» стать свидетелями этого события, в один голос твердят, 
что видели не спутник, не атмосферное явление, а именно летающую 
тарелку. Видимо наш город посетили пришельцы.  Е. Беляева, газ. «Новий 
день», субота 11 січня 1997р.           

Коли я членам київської експедиції  Юрія Марчука повідомив про це, 
то вони поставилися до цієї інформації спокійно. Мовляв, ми ці «тарілки» 
не раз бачили і вдень.  Про це не раз говорили й  дослідники Берко - 
Ніколенко.  Вони навіть  астральним зором  намагалися заглянути 
всередину цих «тарілок». Нас це не лякає, а навпаки- тішить, бо ми 
бачимо, що Зона охороняється, що ми на ній під постійним їхнім 
контролем. Вони не допустять того, щоб ми тут нашкодили.  

 Щодо мешканців Мелітополя,  які не мають сенсорних здібностей, то 
вони НЛО можуть бачити   переважно лише вночі, коли воно світиться. Те, 
що його побачили в районі Бердянського моста – це цікаво, бо дає нам 
інформацію про те, що й там є  якісь їхні об’єкти чи комунікації. Треба 
буде обстежити ще й ту місцевість…      

Появу НЛО над Мелітополем важко заперечити, так же як і важко 
пояснити мету її появи.  В дослідженні Зони ми блукали в таких сутінках, з 
яких не бачили виходу. Очевидне і неймовірне, спокійне і загрозливе  
нагадувало незнайоме мінне поле по якому треба йти не з лопатою чи 
екскаватором, а з обережними науковими дослідженнями вчених  і 
сенсорів, з використанням найновіших технічних засобів.  
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Їхти до Києва особливо не було з чим. Ми Кравчуку розповіли про те, 
як якась невідома сила чомусь заблокувала нам Зону Супперта. Білше за 
все, що це об’єкт космічний і до вивчення його має бути зовсім інший 
підхід.  Пізніше він мені скаже:  якби ви там знайшли бодай невеличку 
коштовну чи історичну річ, то можна було б знайти фінансування 
дослідження Зони, а так… бувайте здорові… Щоправда з ним ми ще 
зробимо  спробу дістати більш досконалу техніку і напишемо лист 
Генеральному директору американської фірми «АНВІЗ»,  колишньому 
запорожцю пану Ананію, який свого часу пропонував Супперту свої 
послуги і техніку. «Шановний пане Ананій! Як Вам відомо в 
Мелітопольському районі Запорізької області  окрім всесвітньо відомого 
археологічного комплексу «Кам’яна Могила», в гротах якого знайдено і 
прочитано писемність протошумерської культури, місцевим 
біоенергетиком В. Суппертом виявлена унікальна енергетична зона в якій, 
очевидно, знаходиться об’єкт під умовною назвою «Некрополь царських 
скіфів» . 

Українські вчені - біоенергетики, уфологи, геологи підтвердили 
наявність під землею великої кількості ходів і приміщень. Вивчення Зони, 
безсумнівно, матиме міжнародний резонанс. Настав час конкретних дій. 
Однак в Україні сьогодні немає для цього  необхідних  ні технічних, ні   
фінансових можливостей. 

 Враховуючи те, що Ви ще в 1993 році проявляли інтерес до цієї Зони і 
пропонували  новітню техніку для її сканування, то були б дуже вдячні 
якби Ви надали таку допомогу. Переконані, що робота Вашої техніки на 
цій Зоні  буде гарною рекламою Вашої фірми. З повагою, народні 
депутати: Леонід Кравчук, Степан Ткаченко, Петро Швидкий». 

Певно, що запорізького земляка із 
США, який так напрошувався до 
Супперта в помічники, налякали прізвища 
авторів листа і він навіть не відповів нам. 
Якщо державні мужі взялися за справу, то 
йому там мало що світить. То чи варто 
йому суєтитися, витрачатись?... 

Після закінчення депутатської 
каденції я, наївний, ще раз звертався до  
Леоніда Макаровича з певними 
пропозиціями, щоправда листом. Але 
коли ти вже не державний прищ, то ти 
вже ніхто, ніщо і звати тебе  ніяк. 
Відповіді я не отримав. 

На світлині-київсько-мелітопольська експедиція 
Щодо Зони Супперта, то члени експедицій будуть ще  незалежно один 

від одного досліджувати  її в різний спосіб.  Скажімо контактер Марчук, за 
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його словами, періодично отримуватиме доручення   Позаземної 
Цивілізації приїздити туди і щось там робити. Але всім було очевидно, що  
Зона закрилася не випадково. Або ми робимо щось не те чи не так, або не 
настав час. Схоже, що і те, й інше.  

Скажімо, якби справді охоронці Зони  нам дозволили отримати якусь 
цінну інформацію, можливо ту, яку шукали фашисти з «Ананербе» в цих 
місцях підчас окупації України, то кому б вона в корумпованій  злочинній 
системі України дісталася і чи служила б вона ділам праведним?  Україна 
ж нагадувала занедбане велике картопляне поле, яке обсіли колорадські 
жуки- переважно чужинські олігархи для яких Україна, те, що для жука 
картопля, плюс всуціль промосковське керівництво, всюдисуща іноземна  
агентура, великомасштабний криміналітет… Навіть не було впевненості  у 
тому чи виживе бідна держава…  

Тому й не дивно, що інформація, як справедливо відмітив Юрій 
Дорофійович, не встигала стати набутком  навіть групи дослідників, як 
опинялася в Ізраїлі… Як всеїдні «богообрані», так і нащадки Золотої орди 
мов шашіль розточують державу з середини. Схоже, що саме тому 
невідома нам сила закрила зону Супперта і нас зупинила. Що ж далі? Як 
нам себе поводити? Продовжувати дослідження  Зони, наражатися на 
неприємності чи зупинитися до певного часу, допоки не дочекаємось 
підказки «зверху»?  

1.07.1997 року ми з народним депутатом, Петром Євдокимовичем 
Швидким  в приміщенні Верховної Ради України по вул. Шовковичній  
зібрали групу найактивніших дослідників Об’єкту, аби обговорити 
підсумки нашої роботи, знайти відповідь на ці питаня, а також обмінятися 
думками щодо того, чи під Мелітополем  Некрополь царських скіфів, чи 
енергетичний комплекс позаземних цивілізацій, чи те й інше?  

В  експертній раді  взяли участь:  від науки Дроздовська Аліса 
Якимівна і Швидкий Петро Євдокимович, від сенсорів – Марчук Юрій 
Дорофійович, Гостєва Вікторія Володимирівна, Берко Володимир 
Йосипович, Ніколенко Валерій Миколайович та контактер, який 
оприлюднив чимало цікавих публікацій про його контакти з 
Конфедерацією Позаземних Цивілізацій  Логвін Олександр Пилипович. 
Мені довелося брати участь в кількох якостях -представник Мелітополя, 
організатор дослідницьких робіт, ведучий засідання експертної ради.  
Кожен учасник звітував про виконану роботу, ділився враженнями, робив 
висновки, висловлював пропозиції.  

Найбільш узагальнюючим був виступ доктора  
біоенергетичних наук Аліси Дроздовської: 

«Как известно, Супперт обращался во многие инстанции с 
предложением обследовать этот объект. Но не смог достучаться ни до 
кого. Жаль, что мы не смогли застать его живого. Первый раз на Объект я 
поехала с очень сильным сенсом, учеником Василия Саввича Стеценко, 
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специализировавшегося на биологических исследованиях геологических 
объектов. Мы обследовали под Мелитополем почти все объекты, которые 
обследовал Супперт. И во многих случаях мы подтвердили его данные, 
причем, заранее нас с ними не знакомили. То есть - наши данные были 
получены вне зависимости от данных Супперта и потому их следует 
считать объективными… 

Выполненое во времья второй поездки бурение мне представляется 
совершенно неподготовленным. Дело в том, что скважина бурилась без 
отбора керна. Понятно, что сказать что-либо определенное о состоянии 
пробуренных пластов пород в этом месте нельзя… Единственное, о чем мы 
сможем говорить после такого бурения, это о выявленной в его процессе 
необычной плотности двух слоев пород на глубинах 2,35 -3,0 и 3, 97 – 6,5 
метров. По мнению бурильщиков пород со столь высокой плотностью  им 
в этих краях на таких глубинах встречать не приходилось. В процес ее 
бурения бурильщики трижды меняли буры с победитовыми впайками, все 
более уменьшая их размеры. Но и это не помагало: за 6 часов было 
пробурено всего лишь 11 метров. В любом другом месте за это время они 
пробурили бы не менее 40 метров. Когда бур опускался, то впечатление 
было такое, что метал бился о метал. 

Итак, по чисто качественному  восприятию характера прохождения 
бура через пласты пород мы можем  с самой малой  долей приближения к 
истине допустить , что это рукотворные перекрытия, своего рода «плиты». 
Но для окончательного заключения нужно произвести новое бурение с 
отбором керна. Без этого такое заключение должно расцениваться как 
практически ничем не обоснованное. 

Обследованный объект в целом является весьма високо 
энергетическим. Биолокационные оценки показывают, что в сравнении с 
наиболее крупними на Земле високо энергетическими участками, к 
которым относятся Бермудский треугольник  (как еталон высокой 
отрицательной енергетики и который можно расценить как первый 
уровень), исследованный объект относится к четвертому уровню и являет 
собой  эталон высокой положительной енергетики. И если окажется, что к 
тому же избран древними землянами в качестве места размещения 
храмовых строений и Некрополя, то мы должны осознать, что это для 
Украины – редчайшая археологическая находка. И отнестись к этому 
соответственно. 

А о том, что в этом месте могли размещаться культовые сооружения, 
пожалуй уже можно говорить. Во всяком случае, на эту мысль наталкивает 
одна открытая здесь  ранее Марчуком площадка. В черешневом саду она 
резко выделяется очень густой, очень высокой и очень зеленой травой, 
растущей на площадке, которая четко проявлена в форме креста с 
перекладинами. 
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Биолокационные определения позволяют интерпретировать этот 
«крест» как энергетический образ фундамента культового сооружения. На 
подобия того, какой мы фиксируем биотензорами на фундаменте 
Десятинной  церкви в Киеве, только значительно меньшего  по размерам. 
Эта площадка производит очень сильное визуальное впечатление: на 
песчаной, почти лишенной растительности почвы окрест этой площадки, и 
вдруг – мощное крестообразное травянистое образование! Нужно выразить 
благодарность Юрию Марчуку за открытие этой площадки. 

 Ну и, конечно, в пользу того, что на этой территории может быть 
открыт археологический объект, говорит и графически изображенный 
Суппертом  план закономерно распределенных в плане прямоугольных 
энергетических аномалий. Истинность которого подтверждена и нашими  
биолокационными исследованиями в прошлый наш приезд в Мелитополь. 

 В этой связи уже сейчас следует говорить о том, что мы должны 
обязательно продолжить обследования этого объекта. И 
предвосхитить этим возможное вторжение на этот объект 
иностранных предпринимателей. А  ведь известно, что этим объектом 
сейчас заинтересовались и ФРГ, и Иран, и Америка. Мы не должны 
отдать приоритет открытия столь реально просматриваемого 
археологического объекта под Мелитополем в руки иностранцев. 
Нужно ускорить создание научной группы и начало научно 
обоснованного исследования этого объекта. 

Я полагаю, что геологическую часть такого исследования сможет 
взять на себя Институт геологических наук НАН Украины. В нем есть и 
необходимые для этой цели специалисты, и необходимые для 
аналитических исследований геологических материалов лаборарии. Я могу 
взять на себя миссию обговорить этот вопрос с директором ИГН членом – 
корреспондентом господином Гожиком. 

Я закончила. Благодарю за внимание.  
 Юрій Дорофійович Марчук під час виступу й реплік 

охарактеризував усі етапи дослідження Зони. Зокрема він сказав,  що Зона 
є і незвичайною, і надзвичайною. Ми маємо справу не просто із Зоною, а 
з Космічним розумом з яким зобов’язані знайти спільну мову.  Саме 
тому інформація про цю Зону людям дана  сенсорно. Ми тут зустріли 
стільки незвичайного і незвичного, що просто дивуєшся.  Скажімо, 
спеціалісти, які досліджували Зону радіометром чи ехолокатором виявили  
ділянку з дуже високою радіоактивністю – 83 мікрорентгени.  А на 
Кам’яній Могилі вони виявили точку з радіоактивністю в 0,8 рентген.  Ми 
ці два Об’єкти вважаємо  єдиним енергетичним комплексом. Мають рацію 
наші колеги Валерій Ніколаєнко й Володимир Берко, що площа цієї 
утаємниченої зони десь 80х80 кілометрів.  
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В подальших дослідженнях Зони Супперта ми маємо бути дуже 
коректними й обережними. Адже Космічна сила дуже сурово ставиться до 
наших помилок- за час дослідження Об’єкту втрачено три життя........... 

І справді, хіба не є дивиним такий факт, що коли радіометристи КБ 
«Шторм» виявили точку високої радіоактивності і прилад сам уключився в 
роботу, то один з них здивовано сказав: О що це іще за чихня 
така…(матючком  сказав). У нього тут же раптово так розболілася голова, 
що хлопці перелякані прибігли до Дорофійовича і зажадали викликати 
швидку допомогу. Він прийшов, вислухав як це все було і запропонував 
тут же вибачитися за образу виявленої точки. Він прямо на коліна став і 
вибачився. Тут же біль зник.  Усі, хто був тут,  стояли ошелешені такою 
дивиною.  Фахівець працював до вечора без проблем. А в решти фахівців і 
присутніх тут людей був шок здивування і головною темою розмов...  

Досліджувати Зону Супперта  від киян продовжували в основному 
лише Юрій Дорофійович Марчук і  Валерій Миколайович  Ніколенко з 
Володимиром Йосиповичем Берком. Вони виїздили туди, проводили якісь  
аналітичні сеанси,  сенсорними методами дослухалися до її голосу. 
Водночас якісь сили чи якась сила  працювала і з ними. Так, сажімо, 
Марчук екстрасенсорно вдома отримав пропозицію взяти дозиметр й з 
дванадцятої до першої  години ночі у своєму робочому кабінеті  такого то 
числа записати  дози радіації, які будуть часто змінюватися.  

Вікторія Володимрівна Гостєва, дружина, його туди не пускала 
одного. Боялася за нього.  Тільки підемо разом. А на кого дітей залишимо в 
разі чого?- опонував їй чоловік? З дітьми туди в такій ситуації йти 
небезпечно. Довго вони думали–гадали. Нарешті Дорофійович 
запропонував компромісне рішення – дружина з дітьми залишаються 
вдома, а він бере свою собаку Сербернара Террі і з нею йде на виклик 
невідомої сили. На цьому й порішили.  

Ми з дружиною ту собаку  називали Кожухом. Бо коли приходили до 
них додому, то вона здоровенна волохата лежала мало не через усю 
кімнату, як килим-самобранка  й  великими мудрими очима дивилася хто 
прийшов. На людей добрих вона зовсім не реагувала. Продовжувала 
лежати й насолоджуватись квартирним затишком. Але коли приходила зла 
людина, чи така, що щось уже накоїла в своєму житті, то Кожух гарчав і 
давав господарю сигнал, що його треба вивести до іншої кімнати, інакше 
гостеві  будуть непереливки. І Юрій Дорофійович виводив Кожуха до 
іншої кімнати. 

Того вечора вони з Кожухом попрямували до свого офісу, який був 
буквально через дрогу.  Приготували все, що було запропоновано 
невідомою сутністю і чекали 12-ї години. Було жарко, тому балкон був 
відчинений і Кожух біля нього  дрімаючи спокійно відхекувався.  Від 
невідомості на душі у Дорофійовича було якось незатишно. 
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 Уже без десяти дванадцята, тобто 24-та година, а ніяких ознак чогось 
незвичайного немає. Уже без двох, а тиша.  Значить якась дурилка, 
перевірка, або заманилівка. Коли це кожух почав гарчати, потім жалібно 
скавучати й тікати від балкону в куток кімнати… Тут же запрацював 
радіометр, застрибали цифри. Та в такому темпі, що Дорофійовичу несила 
було підняти голову, щоб подивитися, що воно діється в офісі. Він ледь 
встигав фіксувати все нові й нові показники приладу. Наскиртував велику 
купу паперів списаних показниками приладу.  Усе припинилося так же 
несподівано, як і з’явилося.  

Що це? Ми впевнені були, що все це пов’язане із Зоною. Що нам 
дається якась інформація. Але як його прочитати? Дорофійович відповіді 
не знаходив. Чекали підказки ти х же сил. Я так і не знаю яка доля тих 
записів? 

ЛАЗАРЕНКО 
Ми дедалі більше розуміли, що аматорський 

підхід до вивчення зони Супперта вичерпав себе. 
Потрібно справу передавати державним науковим 
організаціям. І я вирішив піти на прийом до 
Прем’єр-міністра України Павла Івановича 
Лазаренка. Він запровадив щомісячні дні прийому 
громадян і окремо день прийому народних 
депутатів. Записався і я.   

Коли черга дійшла було вже близько десятої 
вечора. -Заходьте, хто там наступний, - почув стомлений голос секретаря. 
Зайшов.  У просторій залі за столом сидів кремезний чолов’яга в окулярах 
з видом професора, який протягом дня прийняв екзамен у сотні студентів і 
від їхнього пустопорожнього ля-ля був уже ніякий. Він стомлено піднявся, 
простіг мені руку й мовчки показав на стілець-крісло.   Мовляв, сідайте 
якщо прийшли.   

Я, сідаючи, відрекомендувався-Мелітополь, Ткаченко. Слово 
Мелітополь на нього подіяло так, ніби на ньго вилили  відро приємної 
теплої   води. Втому-сонливість, як рукою зняло. Він приємно посміхався, 
дивився на мене, ніби ми давно ходимо в приятелях і заговорив. – Ми ж з 
вашими і районним, і міським головою ніби всі питання сяк-так 
повирішували. Що вони вам не казали? –Казали, казали,-  злукавив я. (Хто 
там мені казав? Начальники народ гоноровий, любить, щоб лише до нього 
ходили, йому доповідали. Тому нерідко виходило так, що з одого й того ж 
мелітопольського питання до Києва зверталися ми усі троє і народний 
депутат  Геннадій Угаров четвертий.  Певно, що це всім нам не додавало 
авторитету).  

Але я не просити прийшов, а розповісти про Мелітопольське очевидне 
і неймовірне. Про Мелітопольське диво розповісти, сказав я і  заторохтів. 
Павло Іванович слухав, як мала дитина казочку – з великою увагою й 
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цікавістю. Зав’язалась просто товариська розмова. -Та я той  черешневий 
сад ваш знаю, як свої п’ять пальців.  Наші ж області змагаються. Ми часто 
після нарад і семінарів, повертаючись до Дніпропетровська, зупинялися 
там над Молочною у тому райському куточку аби перепочити, перекусити 
і по чарчині випити. В такій обстановці значно легше і простіше 
вирішуються питання.  Нас на це місце ніби ключкою тягнуло.  Там така 
енергетика, що ти через пів години стаєш свіженький, як огірочок. Тільки 
ви не подумайте, що від чарчини. Ми цим ніколи не зловживали. Просто 
там чомусь дуже гарно і легко. Ніби очищаєшся від утоми, від негативу, 
якого завжди нам вистачало… 

Якщо більшість чиновників, до яких мені доводилося з цієї проблеми 
звертатися, намагалися від мене бути подалі, і пошвидше від мене 
відкараскатися, то Павло Іванович навпаки - горів бажанням побільше 
почути мене. Але секретар уже двічі заглядав і нагадував  Павлу 
Івановичу, що ще є люди на прийом.  Павло Іванович нарешті не витримав 
і каже - давайте зустрінемось чере пару тижнів, бо в мене намічається одна 
поїздка.  -Як же ми зустрінемось, кажу я, коли до Прем’єр–міністра так 
важко  доступитися? –А вам не треба до мене доступатися, ось бачите, 
показав він мені журнал, я вже вам назначив побачення. Я сам вас 
знайду…  

Не знайшов. Бо знайшли його. Він мав велику необережність 
заздалегідь комусь із журналістів ляпнути, що на наступних 
президентських виборах , які були вже не за горами, буде балотуватися в 
Президенти. Цього було досить, щоб українські довгоносики, які обсіли 
Кучму як вампіри й успішно розграбовували Україну, здали Лазаренка 
американським довгоносикам. «За часів кучмівського режиму журнал 
Woprost  назвав найбагатших людей розореної України: сам Кучма, його 
зять В. Пінчук, голова його адміністрації В. Медведчук, «права рука В. 
Медведчука» Г.Суркіс, партнер В.Пінчука–Р.Ахметов, голова 
всеукраїнського єврейського конгресу В. Рабінович та деякі інші  (див.: 
«Независимая газета»-2003г. 24 вересня).  Іншими словами, «злочинний 
кучмізм тримався на суто іудейському оточенні, де, крім названих 
помітну роль відігравали також одіозний Д. Табачник, Ян Табачник, 
Ю.Звягільський та інші, які теж набули величезних статків в обкраденого 
й зубожілого українського населення». (Газета «Персонал» №15, 2005р.).  

Звичайно, вовкодав Лазаренко, якого небезпідставно  порівнювали з 
Іваном Мазепою, вільно переміг би Кучму. Але Дніпропетровський 
землячок Кучма його не просто переграв, а чужими руками знищив, як 
політика і бізнесмена. Владні чиновники США до цього часу дивуються – 
хто й навіщо їхньому правосуддю підсунув Лазаренка, і чому саме його? В 
Дніпропетровську замість олігарха-українця Лазаренка цілком очікувано 
утвердився олігарх- іудей Коломойський. А цих соколиків ні наше, ні 
американське правосуддя не бере, це свої…  
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Кучма і його хапуче оточення народ кровожадний. Стільки вони 
поламали долей чи на той світ людей відправили (і не лише своїх 
опонентів але й друзів, які були небезпечні  тим, що були розумні, або 
багато знали), що це лише Господу Богу відомо; журналісти - Бойко, 
Гонгадзе, Грушецький, Мотренко, Дерев,янко, політики - Чорновіл, Ємець, 
Гетьман, Кравченко, Малєв, Кирпа, бізнесмени, депутати та ін.- Євген 
Щербань, В’ячеслав Чорновіл, Олександр Ємець, Анатолій Єрмак… Усі 
вони пішли з життя за дивних обставин, а кримінальні справи так же дивно 
покладено під сукно… Тому й звинуватити немає кого. Якщо ці злочини 
до цього часу не розкриваються, значить, влада в Україні до цього часу в 
руках злочинців.  

Вже дещо пізніше Дорофійович від ПЦ отримає нову вказівку: 
придбати комп’ютер й отримувати інформацію. Так і зробив. У певні 
години кожного дня з 1 по 30 березня протягом 10 годин йому надходила 
оригінально зашифрована інформація у вигляді кольорових стрічок, яку 
він тут же роздруковував і складав у папки, скидав на диски.  Отримано 
інформації 120 гігабайт, 315  тисяч кольорових інформаційних смужок.   

 
 
Юрій Дорофійови  
за монітором свого коп’ютера  

Але на прочитання й цієї інформації ключа не 
давали. З часом доля завела Дорофійовича до 
Індії.  У Книзі Життя тлумач віднайшов 
інформацію, про те, що   до них має прибути 

такий-то посланець з інформацією. За даними нумералогії всі 
характеристики «посланця» збіглися з даними Книги Життя. Його 
прийняли на високому релігійному рівні.   Індійці прочитають привезену  
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інформацію, але поки що не діляться нею.  Ми все ще сподіваємось, що 
вона стосується не лише якихось планетарних проблем, чи долі наших 
індоєвразійських  народів, які всі вийшли з нашої території,  але й Зони 
Супперта. Адже технічний зв’язок з Позаземною Цивілізацією появився 
саме під час роботи Марчука в Зоні Супперта.                                

Незабаром доля зведе мене ще з однією цікавою людиною- київським 
незалежним дослідником і письменником Сергієм Макаровичем Пауковим. 
«Надо сказать, ходить к Паукову в гости опасно. Рискуєшь после этого 
никуда не успеть. И вообще голова идет кругом от всего, что хозяин 
расскажет и покажет.  У него всегда есть в запасе то, «чего» никто не 
видел. В круг его интересов входит множество всякого рода тайн и 
загадок», – Наталья Куроленко – журналист.  

Людина великих знань і нестримного пориву до вивчення 
невивченого і нерозгаданого, очевидного і неймовірного, як генерал КГБ 
визнаний авторитет і в оних структурах 
він володів величезним масивом 
засекреченої інформації з уфології. 
Коли ми з Юрієм Дорофійовичем 
побували у нього в гостях, то щиро 
диву далися – у нього такий  фонд 
відеоматеріалів, публікацій з уфології-
про Космос, НЛО, аномальні явища..., 
що можна днями їх  переглядати. Ми 
теж розповіли йому про наше диво. Він 
неабияк зацікавився Зоною Супперта.  

На світлині Сергій Пауков  (зліва) з археологом і письменником Юрієм 
Шиловим. 

Незабаром  Сергій Пауков умовить провідного наукового 
співробітника Національного науково-дослідного центру оборонних 
технологій і воєнної безпеки  України, який понад 12 років працював у 
галузі біоенергологіі і радіоестезії, академіка МАЗН, професора Ігоря 
Павловця провести спеціальне біолокаційне обстеження  даної Зони. Ось 
як про це описує Ігор Павловець: 

«И вот экспедиция  в октябре 1998 года в состае автора этой 
статьи, и Сергея  Паукова, при активном содействии и поддержке 
народного депутата С. Ткаченка, Государственной таврической 
академии, а также директора филиала международной академии 
оригинальных идей академика УМАОИ А. Я. Чуракова, журналистки О. 
Сергеевой и местных краеведов супругов Довгих начала свою 
деятельность под Мелитополем. Мы прибыли в район пос. Садовое, где 
предыдущие экспедиции не проводили свои исследования, полагая его не 
перспективным. После выборочного лоцирования нескольких участков с 
применением телескопического тензора удалось выявить аномальные 
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зоны, свидетельствующих о наличии в этих местах неких подземных 
структур. Позже, при повторном заезде, к нам присоединился сын 
покойного В. Супперта, который указал на несколько точек где они с 
отцом, выявив аномалии, пытались произвести самостоятельные 
раскопки, но были вынуждены прекратить работы из-за невероятно 
твердого грунта и других причин. Он также сообщил, что они будто бы 
нашли древний вход в подземелье, прикрытый плитой, но сразу же его 
зарыли, почувствовав недоброе. Не без основания автор и некоторые 
биоэнергетики считают, что это и явилось в последствии одной из 
причин преждевременной смерти исследователя В. Супперта. 

С учетом этого свои биолокационные поиски я начал с выявления 
вредоносных для здорвья человека излучений, по которым я являюсь 
профессионалом и нахожу их с достаточно высокой точность. Связано 
это с тем, что большинство полых пдземных сооружений дают 
отрицательные для здоровья человека  энергетические аномалии.  

Когда аномальные точки лоцированных ходов были нанесены на 
карту, выяснилось, что подземные пустоты имеют четкую 
прямоугольную форму с размерами примерно 4х6 м. Находятся они на 
глубине 5-6 м. и соединяются между собой подземным проходом 1 м. 
шириной и около 3 м. высотой. Глубина залегания – около 10 м. 
Начинаются эти сооружения большим полукруглым помещением, к 
которому ведет туннель длиной около 28 м.   Он пролегает с востока на 
запад. В конце туннеля перед указанным выше помещением фиксируется 
энергетическая ловушка (сконцентрированный энергетический поток, как 
в египетских пирамидах!).  

Следует отметить, что, несмотря на соблюдение техники 
безопасности, в процессе биолокации выполнить необходимую работу 
было очень сложно, и силы иссякали быстро. Зафиксировав около 20 
прямоугольных пустот, я отказался от дальнейшего лоцирования из-за 
риска опасных затрат энергии. Я пришел к выводу о необходимости 
разведочных буровых работ (кстати, это ранее предлагали А. 
Дроздовская и Н. Шевченко, которые проводили подобные исследования 
где-то поблизости) для проверки результатов биолокации. 
Представлялось целесообразным первоначально пробурить всего 2 
скважины на глубину до 10 метров. Затраты относительно не велики, но, 
в случае успеха, результаты могли быть ошеломляющими.  

В октябре 2001 г. в районе Садового побывали я и Ю. А. Шилов с 
бывшим в то время зам. Председателя Запорожского облисполкома И. М. 
Богдановым, который оказывал всестороннюю помощь в наших 
исследованиях.  Предложения по дальнейшему исследованию территории 
Мелитопольского района были изложены в докладной записке на имя 
председателя Запорожской областной госадминистрации Карташова 
Е.Г., в которой, в частности, отмечено: «…геологические и 
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биоэнергетические данные    И. М. Павловца, В. Супперта и других 
специалистов о наличии в районе Зоны Супперта неких подземелий и 
аномалий заслуживают внимания и практической проверки бурением, 
раскопками и т.п. Могут открыться клады (письменности, реликвий, 
ювелирных изделий), соответствующие статусу вышеуказанного Тайного 
Святилища». Рекомендовалось также «провести … пробное бурение (а в 
случае положительного результата - и раскоп) тех, вероятно, 
андрогенных подземелий, которые, по независимым определениям В. 
Супперта и М, Павловца,  находятся  вблизи «можжевеловой аллеи».  

В ноябре 2001 г. при поддержке власти Запорожской области была 
осуществлена очередная спецэкспедиция под Мелитополь. В первый же 
день моей работы на ранее выявленной местности у пос. Садовый 
телескопический биотензор (специальный прибор, используемый при 
биолокационных исследованиях) стал показывать несколько отличные 
результаты от данных биолокации 1998 г. (расхождения достигали до 2 
м.) Чувствовалось явное вмешательство неких енергетических сил.  

Решили провести разведочное бурение по данным предыдущего 
(1998г.) лоцирования местности, план который мы составили с С. М. 
Пауковым (этот план зарегистрирован и имеет авторское 
свидетельство, при этом он не похож на план В. Супперта и др. 
Возможно, каждая експедиция находила свою часть ходов единой 
подземной структуры, расположенной примерно на площади 9 кв.км. 
Однако пробуренная до глубины 9 м. скважина не вскрыла ни пустот, ни 
вообще ( судя по керну) каких –либо нарушений в породох, представленных 
тяжелым  суглинкам и глиной. Аналогичный результат дала и вторая 
скважина глубиной 10 м.  

Как говорится, первый блин комом. При этом наше серьезное 
вмешательство в тайны мелитопольской земли в районе пос. Садовое 
незамедлительно  было «наказано» мощными энергетическими силами, 
что четко зафиксировал прибор по информдиагностике «Геном-1». В 
соответствии с имеющимися записями на диагностических кассетах, к 
этим силам относятся энергетические ловушки трех типов, а также 
отравляющие астральные вещества и внешние излучения, дейстующие на 
мозг и астральное тело человека. Несмотря на принятые нами меры по 
технике защиты от негативного информационно-энергетического 
воздействия, каждый из пяти участников спецэкспедиции получил 
сильный энергетический удар, который оказал опасное для здоровья 
воздействие на энергетические центры, сосуды мозга, коронарные сосуды 
и другие системы.  

З інтерв’ю Ігоря Павловця кореспонденту газети «Киевские 
ведовости» Наталії Куроленко 15 липня 2002 р.: « Сейчас самое 
загадочное в Украине место – это поле у Садового близ Мелитополя. Там, 
на десятиметровой голубине, лабиринт подземных галерей и пустот. А в 
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них, возможно, – таинственное ЧТО–ТО… Кор. А почему бы не провести 
настоящие раскопки? В конце- то концов… – Для серьезных исследований 
нужны  серьезные экспедиции.  Нужны деньги. Наконец, нужны люди, 
которые могут   грамотно построить технику безопасности. –Безопасности 
от чего? –Я не о той  обычной как ее у нас понимают безопасности, а 
связанной с энергетикой. Это очень серьезно. Энергетика может человека 
вылечить, а может погубить. Мы с женой (она врач, тоже участвовала в 
экспедиции) долго готовились к этой поездке, применили все известные 
способы защиты от излучений.  Все же последствия были. 

–Вы дейстыительно что то почувствовали?  Там  очень сильное 
энергетическое воздействие, это сразу чувствуется. Слабость всего 
организма, быстрая усталость. Потом, замерив приборами, увидели,  как 
изменились показатели по энергетическим центрам человека-чакрам. Да 
что мы! Это даже наши буровики почувствовали, молодые здоровые 
ребята. Не сразу, но уже на второй день однеслись к этому серьезно. А я 
пришел в гостиницу и просто свалился. Ощущение, что ты совершенно без 
сил. Вроде все органы здоровые, а двинуть рукой или ногой не можешь.   

В 1997-м. на поле доставили уникальний георадар для обнаружения 
подземных пустот, закупленный во Франции для Чернобыля. Но прибор, 
безотказный в Чернобыле, отказался работать. Однако, по данным трех 
экспедиций, подземные пустоты под полем есть. Причем параметры 
определяются очень похожие. Еще в 1995 году в Садовом побывали доктор 
геолого-минералогических наук А. Дроздовская и инженер Киевской 
геолого-тематической партии АО «Укрнефть» Н. Шевченко. 
Зафиксировали на территории поселка два типа аномалій. Первый связан с 
потоками воды на голубине 18-23 метра. (Сила їх була така, ніби вони 
лилися з крутої гори-СТ) Второй – прямоугольными пустотами, примерно 
3, 5 на 4 метра, связанными между собой узкими, в метр шириной, 
соединительными каналами. Определить, что это такое, «в виду отсутствия 
аналогов», геологи отказались. Другие исследователи с ними, в общем, 
согласны. Все дружно говорят  о глубине в 10 метров.  

-Так, значит, все согласны, что там «что-то есть»?  – Кроме 
историков и археологов. Те считают, раз на поверхности земли нет 
никаких следов – и в глубине ничего нет.  Но Некрополь - в древности был 
тайный! То есть замаскированный.   

-Интересно, а местные  жители это нехорошее излучение заметили 
? Не бояться там бывать? 

-Заметили только, что на этом месте не раз пытались разбить сад- и 
саженцы не росли, погибали. А неподалеку место с совсем другой 
положительной энергетикой (я проверил). Там не только плодовые деревья 
растут прекрасно. Там родник,   к котрому вся округа собирается, 
молодожены приходят. Вода в нем здавна считается целебной. Это ведь 
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село, где люди живут поколение за поколеним. Такие вещи веками 
проверяються.  

-Но сверху даже археологи ничего не увидели. Тогда откуда вообще 
появилась мисль, что там что-то есть? Поле, как поле…. 

- Первым к этой мысли пришел местный краевед Валентин Супперт. 
Провел биолокацию, составил план подземелья. Даже вход, закрытый 
огромной плитой, обнаружил и начал копать… В городе считают, что 
неожиданная и, как говорят, странная  смерть Супперта с этим связана. Его 
сын тоже так думает. Кстати, он нам и показал то самое место, там мы и  
работали. Я тоже думаю, что смерть Супперта не была случайной.   Но и 
чего- то сверхестесственного в ней нет.   

Сейчас уже многие слышали о геопатогенных зонах. Энергетический 
поток идет из Космоса или от Земли, он может концентрироваться либо 
рассеиваться. В первом случае и появляются якобы загадочные места–
убийцы. Если на таком месте построить дом, в нем очень сильно болеют 
люди. Есть даже термин – «раковые дома».  Концентрированный поток 
излучения создает своего рода удар. Это и ведет к инфаркту, инсульту. 
Такие потоки когут бать очень сильними, не всегда защитишься.  

-А какая тут вообще возможна защита ?  Свинец- как от радиации? 
-Только мисль. Это тот спорный вопрос, с которым многие ученые не 

хотят согласиться, - что мисль человека мгновенно превращается в 
энергию. И что мисль первична, а все остальное вторичное.  

-Да уж… Теперь-то вы с тем полем у Садового что думаете делать? 
Бурить дальше?  

-Знаете, я не готов ответить. Разгадать загадку очень хочется. Но 
увы… Думаю, рано или поздно вопрос этот станет опъять. А пока главное -  
чтобы туда не совались люди незнающие. За это можно заплатить 
здоровъем, а то и жизнью.   

Сергій Пауков  
Я знайшов столицю Великої Скіфії 

 
 Майже три десятиліття вчені 

багатьох країн марно намагалися 
розгадати таємницю пекторалі. Але 
другого квітня 1997 року я зробив ще одне 
відкриття: знайшов на пекторалі, окрім 
календаря, ще й зашифровану карту 
Великої Скіфії, тобто територію значної 
частини нинішньої України. Ця карта на 
пекторалі зображена у вигляді баранячої 
шкури, або золотого руна. 
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 Я продовжував дослідження і, 
з’ясувалося, що всі фігури пекторалі-то не 
лише складні елементи сонячного світу, а 
й конкретні економічні регіони. Не 
вдаючись у подробиці, скажу лиш, що 
шахові фігури на пекторалі – це теж 
своєрідні елементи календаря, з чого 
можна зробити висновок, що батьківщина 
шахів - не Індія, а Скіфія (Україна). 

Але найцікавіше, що за допомогою 
карти-пекторалі виявилося можливим 
точно визначити місце розташування 
таємничої столиці скіфів – міста Герри. 
Таємницю цього міста оберігав весь народ, навіть Геродотові не вдалося 
дізнатися, де вона була. Вже понад 2 000 років ніхто не може достеменно 
щось сказати про це. А тепер, завдяки карті, можна сказати, що місто було 
під сучасним Мелітополем…Голос України – Тиждень, 6-12 листопада  
1998р. 

Столицу скифов – Герры- киевские энтузиасты 
обнаружили под Мелитополем …. 

Итак, в конце октября 1998 года мы на 
недельку выехали в Мелитополь,–говорит 
Сергей Пауков.  Мы побывали на знаменитой 
тиссовой алее, которой около 3 000 лет. 
(Интересная деталь: в древности тис называли 
деревом смерти, и если надо было кого-то 
отравить, ему подавали вино в тисовом кубке.) 
На прилегающих к алее полях профессор 
Павловец выявил аномальные зоны, которые 
чередовались, как черные и белые клавиши на 
пианино, что свидетельствовало о наличии 
подземных пустот. 

Мы сделали их замеры, что позволило 
составить план подземелья, которые и являются столицей и  некрополем 
скифов.  Более того, нам удалось найти древний вход в ее лабиринты. –
Многие помещения профессор Павловец относит к числу пустот, имеющих 
хозяйственное или бытовое назначение, а не характеризует только как 
места захоронения скифской знати – продолжает Пауков. – Поэтому  
подземелья имели скорее  многофункциональное назначение. Не 
исключено, что тут были тайные захоронения, оружейный арсенал, 
хранилища  с запасами металла, ювелирные мастерские, кузница, 
скифский банк, тюрьма и прочее. Там можно было закрыться от 
неприятеля, а вода подземной реки была всегда рядом.  
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- Лично мне золотая скифская пектораль помогла в поиске 
древнейшей скифской столицы Герры и ее Некрополя. Скептики спросят, 
но Герры ли это? Научная осторожность не позволяет дать на 100, но 99 
процентов свидетельствуют, что это и есть Герры, тайну которых люди 
пытаются разгадать в течении нескольких тысячелетий. Я считаю, что пока 
высказанные гипотезы находят достаточно веские подтверждения. Теперь 
только квалифицированные раскопки смогут подтвердить эти версии или 
опровергнуть их. Киевские ведомости,10 декабря 1998 р. 

 
 

Сенсация – Мелитополь родина письменности и шахмат 
Наши предки были арийцами. Мелитопольский  
еженедельник «Курьер», 24 апреля -4 мая 2000г.  

 …Казалось все ясно и больших открытий не ожидается… И вот в 
конце уходящего тысячелетия  нашлись «возмутители» спокойствия в 
устоявшемся было мире ученых-историков. Основными среди десятка 
таких «возмутителей» стали известный украинский археолог Ю.А. Шилов 
и российский языковед –шумеролог А. Г. Кифишин и др.. Сделанные ими 
и другими ученими открытия говорят о том, что мировая история началась 
у нас, на Украине! Что тут же в 7 тысячелетии до н.э. проживали 
протошумеры, а в 4 тысячелетии до н.э. арии !  Именно на землях 
нынешней Украины была их прародина. 

 Я сам не профессиональный историк, однако в прошлом занимался 
научно-исследовательской деятельностью  в одном из молодых ВУЗов 
независимой Украины. Более углубленным изучением древней истории  
меня заставил случай. В 1998 году в структуре золотой пекторали, 
найденой Б. Мозолевским в 1971 г. в кургане Толстая Могила на юге 
Украины, я открыл тайный календарь-зодиак царських скифов, которому 
около 3 тысяч лет. При этом находка датируется 4 в до н.э.  Это побудило 
меня начать поиск его древнейших аналогов и корней…. 

 Именно с помощью золотой скифской пекторали, одной из главных 
исторических реликвий Украины, являющейся  также шедевром мирового 
искусства удалось сделать ряд интереснейших  открытий. Так, мы с 
професором Павловцем И. Н. в октябре 1998 года под Мелитополем 
обнаружили древний вход в гигантские подземелья, нам удалось 
произвести их замеры и составить подробнейший план. Этот план не 
похож на план местного исследователя В. Супперта, который первым 
высказал предположение о местонахождении на правом берегу р. 
Молочной древних скифских захоронений, нашел разные структуры 
единого подземного лабиринта ходов. Однако мне удалось это сделать 
именно при помощи  пекторали! Есть все основания полагать, что найден 
царський некрополь в Геррах у реки Геррос (ныне река Молочная) о чем 
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упоминал еще в 5 в. до н.э. греческий историк Геродот. Это 
предположение должны проверить археологические раскопки.   

Знакомство с Юрием Шиловым обогатило меня новыми знаниями, о 
которых я и не подозревал. Юрий Алексеевич  проделал поистине 
титаническую работу по исследованию древних курганов и обсерваторий, 
и иных памятников старины, расположенных как на территории Украины, 
так и за ее пределами.  

Он сумел обобщить гигантский по объему материал и опираясь на 
труды предшественников, особенно на труды Даниленко В. Н., а также 
Кифишина А. Г. , пришел почти к фантастическим выводам о том, что 
в низовьях Днепра и берегах Днепра около 15 тысяч лет до н.э. начало 
зарождаться первое в мире государство Аррата (прообраз котрого 
известен  нам как Трипольская археологическая культура). Центр 
Арраты несколько раз перемещался. Роль древнейшего святилища  Арраты 
играло песчанниковое образование в степи (под нынешним Мелитополем), 
которое именуется ныне «Каменная Могила».  

В гротах этого святилища и начали изображать  15 тысяч лет до н.э. 
различных животных в т.ч. мамонтов, а также символы и знаки , которые 
позже превратились в древнейшую на Земле письменность. Это так 
называемые петроглифы  (рисунки на камне) протошумеров, проживавших 
некогда на землях  Северного Причерноморья.  Это уникальное в мире 
святилище, они называли Шу-Нун (что в переводе Кифишина А. Г. 
означает « Закон Владычицы»). Эта своеобразная летопись Шу-Нун велась 
около 5 тысяч лет (что превышает возраст шумерских зиккуратов и 
египетских пирамид), примерно с 8 по 2 тысячелетие до н.э. Если в 
Шумере письмо и библиотеки  возникли в начале 3 тысячелетия до н.э., то 
в Шу-Нуне раньше почти на 4 тысячи лет!  

Таким образом на землях нынешней Украины была изображена  
первая на Земле письменность. Именно тут около 6 200 г. до н.э. была 
создана запись о рождении первого  в мире государства Аррата. На 
протяжении нескольких тысяч лет приходили к Приднепровской  Шу-
Нун жрецы из далекой Месопотамии. Есть все основания полагать, 
что тут в месте где цари вершили и суд зарождались первые нормы 
обычного права, часть из которых легла позже в основу  т.н. законов 
Ману, законов Хамураппи и др. В гротах Шу-Нун обнаружены 
наброски будущих великих произведений древнейшего на Земле эпоса  
«Сказание о Гильгамеше», текстов гимнов Ригведы и др…. 

…Разумеется, у господина Паукова имеются оппоненты, ставящие 
под большое сомнение научность его подходов и обоснованность его 
выводов. Однако полемики с ними он не боится.    

Висновки Ігоря Павловця: «Итак, по результатам исследований 
можно сделать следующие предварительные выводы.  
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1. Выявленный объкет исследуемой территории представляет 
собой загадочное аномальное энергетическое проявление на уровне 
тонкоматериального мира с мощной энергоинформационной защитой на 
астральном уровне. Связано это с территорией Скифии-Герры, тайным 
скифским  Некрополем или энергетическим порталом (сочленением 
энергетических каналов других цивилизаций) или с иными версиями разных 
исследователей, изложенными выше. Эту загадку еще предстоит 
раскрыть. 

2. Целесообразно продолжить комплекс научно-исследовательских 
работ на территории Мелитопольского района Запорожской области с 
учетом конкретных предложений, высказанных И. Н. Павлевцем, С. М. 
Пауковым и Ю.А. Шиловым. В заключение хочу выразить искренную 
признательность от себя и многих товарищей руководству Запорожской 
области, города Мелитополя, Мелитопольского района и лично 
председателю Мелитопольской  районной госадминистрации Игорю 
Михайловичу Богданову, а также всем организациям и ответственным 
лицам, которые оказывали нам помощь».    

И. Павловец, «Сокровища скифов» -газета  «Тайная доктрина»  №11, 
2002 г. 

 
 

Висновки й поради членів експедиції Володимира  
Берка й Валерія Ніколенка: 

1. В этой экспедиции мы столкнулись с частью системы 
«энергетической системы» которая по разному реагировала на наше 
изучение ее. Кроме этого оказалось, что человеческая деятельность 
может нарушить ее, повлиять на эту «Жизнь». 

2. Следы помещений и коридоров нами были отмечены только в 
Абрикосовом саду и на нижней площадке. По характеру их расположения  
можно сделать вывод, что другие коридоры  и помещения могут 
находиться между южным краем  Абрикосового сада и нижней 
площадкой. 

3. Если картина «переселения людей», увиденная на Тисовой алее, 
получит свое подтверждение, то это подтвердит библейское 
летоисчисление  о создании мира Богом-7000-8000 лет назад. Позволит 
по-иному взглянуть на историю части человечества и бурного развития 
цивилизации за последне 6-7 тысяч лет. Таких точек на Земле было видимо 
несколько. 

4. Отмечено наличие целой сети расположенных на достаточном 
удалении пирамидальных энергетических структур, частично связанных 
энергоканалами. 
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Что необходимо сделать? 
1. Нанести на эскиз участки местности «энергетические аномалии» 

находящиеся под землей, в слое земли, входящих в землю и выходящих из 
нее в пространство, а также отобрать стационарные и 
перемещающиеся энергетические структуры, находящиеся под землей. 

2. При необходимости добавить новые участки земли с нанесенными  
на них энергетическими аномалиями 

3. Исключить из полученных энергетических аномалий  
естесственные аномалии связанные с наличием подземных вод, кастровых 
пустот, разломов, в залегании тех или иных пластов почвы и т.д. 

4. Провести анализ оставшихся аномалий как по времени их 
возникновения, так и по их назначению. 

5. При наличии сети энергоструктур на поверхности земли и 
энергоканалов уходящих в Космос нанести их на карту региона или 
страны, начальные и конечные точки, изучить суть и назначение этих 
структур 

Что может дать изучение  этой  Зоны? 
1.Материальные и культурне ценности – при подтверждении их 

наличия с     помощью физических приборов и сенсорного анализа. 
2. Познание механизмов влияния энергетических аномалий на  

человека и его психику. 
3. Это место может быть полигоном для проверки оборудования по 

регистрации энергетических аномалій, его модернизации и созданию нових 
видов приборов. 

4. При подтверждении наличия искусственных энергетических 
аномалий техногенного характера, возможно считывание этой 
информации, получение данных о новых технологиях позволяющих создать 
новые материалы, новые средства связи, новые способы перемещения 
материальных и не материальных структур и т.д. 

5. Изучение энергетических структур искусственного происхождения 
позволяет расширить знания как в области планетарных, космических 
структур, так и в области ядерных структур. При этом раскрываются 
механизмы энергетического влияния  между этими структурами и 
появляется возможность сознательного воздействия на эти структуры.  

      
   ЦІКАВО!  Коли Супперту нарешті дали екскаватор і його 

твердження, що на глибині 3,5-3 метрів  є перекритя над входом у 
Некрополь підтвердилося, то я проби з нього здав до лабораторії Інституту 
геохімії, мінералогії та рудоутворення.  Доктор хімічних наук, професор 
В.В. Суханов мені повідомив результати лабораторних досліджень. 
Зокрема, що плита складається  з таких мінералів:   кварц, ванадій, титан, 
цирконій, мідь, нікель, срібло, ітрій, берилій, скандій, золото, ітербій, 
літій…. 
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Десь такий же склад плити назвали й Володимир Берко та Валерій 
Ніколенко сенсорным аналізом. Більше того, вони наголосили на тому, що 
«полученая плита сложным технологическим процессом. Она была 
изготовлена  с использованием песка (SiO) и высокомолекулярного 
соединения имеющего в своем  составе редкоземельные элементы. В 
процессе изготовления редкоземельные элементы замещались атомами 
кислорода, что позволяло получить очень прочные сооружения. Эта 
плита была изготовлена высокоразвитой технологической цивилизацией. 
По этой технологии изготавливались и помещения для сохранения 
информации, спецобъектов, приспособлений, приборов, чтобы защитить 
их от окружающей среды и постороннего влияния»... 

Це не могло не викликати нашого  захоплення і здивування такими  
рідкісними здібностями і талантом членів експедиції і, насамперед, 
Володимира Берка і Валерія Ніколенка.   Вони всіх нас здивують не лише 
своїми екстрасенсорними можливостями, талантом, але й культурою 
роботи. Кожне дослідження ними буде  скурпульозно занотовано текстово 
і графічно. Вони виконають величезний обсяг роботи і, як і решта, на 
волонтерських засадах. Жодної копійки їм ніхто за це не заплатить, хоча 
потреба в цьому у них була велика. На кілька днів залишали роботу, 
родини, ризикували своїм здоров’ям і їхали з Києва до Мелітополя, аби 
вивчати таку утаємничену Зону Супперта. Низький улін вам за це - 
невтомні дослідники непізнаного! Їхні дослідження підтверджують 
той факт, що Мелітопольський регіон - це особлива сакральна 
територія України і Світу. 5-7 тисяч років вона в житті континенту 
відіграла  якусь виняткову творчо – цивілізаційну роль в житті 
індоєвразійських народів. Іх відкриття – це орієнтир, дорожна карта 
для дослідників, які рано чи пізно прийдуть сюди в іпостасі державно-
наукових інституцій.   

Важко переоцінити внесок у вивчення Зони експедицій Юрія 
Марчука, Вікторії Гостєвої, Віктора Богданова й Валерія Дудкіна, 
Аліси Дроздовської і Миколи Шевченка.  Вони першими довели, що 
Мелітопольський регіон – це Комічний сакральний Об’єкт, який має 
незбагненно мудру структуру, планетарне призначення й утаємничену 
систему самозахисту.  Його не варто вивчати на любительському 
рівні, бо це може мати негативні наслідки не лише для життя 
дослідників, але й для європейської цивілізації. Це треба робити на 
солідному державному рівні за участі провідних вчених відповідного 
профілю, Святих отців і сенсорів. Бо тут приховано ключ до пізнання 
знань попередніх цивілізацій,  Космосу, Неба, Бога, Людини…   

Незалежна експедиція Ігоря Павловця і Сергія Паукова  не лише 
підтвердила відкриття Супперта й попередніх експедицій, але й 
відкрила нові райони дивовижних підземних  комплексів, застерегла 
від непродуманого туди втручання. 
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 Щодо Юрія Марчука, то одеські сенсори, провидці й контактери 
справедливо передали йому зауваження вищих сил, що він багато енергії 
витрачає не за призначенням. І справді, можна лише уявити скільки треба 
витратити сил і енергії, щоб прийняти і вилікувати майже 30 тисяч 
громадян України й іноземців. Що цікаво, що грошей за цілительські 
послуги він, як правило, не брав – на тумбочці стояла непримітна 
шкатулка, хто скільки вважав за потрібне стільки й клав. А коли до нього 
приходила бідна людина, то він не дозволяв їй навіть наближатися до 
шкатулки.  

Одесити вірно передбачили й те, що Юрія Дорофійовича вищі сили 
регулярно відправлятимуть до Зони і не лише для того, щоб він відійшов 
від суєти-суєт, але й виконав там певну роботу. І це викликає не лише 
повагу до них, але й щире здивування тим, у якому загадковому світі ми 
живемо, скільки навколо нас іще непізнаного.  

 
Новый погляд на Зону Супперта Володимира Берка 

 «В связи с открытием смешения энергоинформационных следов  я 
решил определить истинное расположение объектов, которые мы 
наблюдали с В. Николенко в садах под Мелитополем. Для начала 
определил время возникновения объектов – оказалось, что они возникли 
989000 лет назад. Причем вначале было построено одно здание со 
скругленными наружными стенами в 4 этажа (полторы современные 
девятиэтажки). На первом этаже размещались силовые агрегаты, на втором 
и выше информационные центры. Позднее были построены, 
примыкающие к зданию прямоугольные вытянутые в длину коридоры, 
переходящие в кубические комнаты, а за ними снова коридоры и снова 
комнаты. В коридорах, вдоль стен были уложены силовые кабели, а в 
прямоугольных комнатах в стенах располагались диагностическое 
оборудование, в центре комнат было установлено то ли запасное 
оборудование, то ли какие-то вспомогательные установки. А 986000 лет 
назад было построено огромное антенное поле (я их так называю, хотя 
каждый столбик – это сложный ядерный объект) на северо-восток от 
здания ( столбики – которые мы с Валерием видели в садах это 
энергоинформационные следы элементов антенных установок). И этот 
комплекс сооружений располагался изначально за 156 км. от Мелитополя 
на восток. Ориентировочные координаты комплекса – 46.766 и 37.512 
(можно ввести координаты на карте Украины (на ПК) и увидеть положение 
комплекса почти 1000000 лет назад). Это начало современного 
Таганрогского залива, но 989000 лет назад Таганрогского залива не 
существовало, а была суша, и на ней был построен комплекс помещений, 
вблизи от северо-восточного берега тогдашнего Азовского моря. Точку на 
карте, где располагался комплекс, можно также определить (у входа в 
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Таганрогский залив) соединив прямой линией населенные пункты Урзуф 
(Украина) и Должанская (Россия), и отложить от Урзуфа – 32 км. на этой 
линии. План захоронений, который построил изначально Супперт, плюс 
наши данные, все это похоже на план размещения помещений комплекса 
существовавшего с 989000 по 982000 лет назад. Как ни кажется 
парадоксальным, но работа ядерных установок комплекса, привела к 
дополнительному разогреву недр под комплексом (на глубине в 15 км), 
увеличению поля расплавленной магмы, ее потоку в юго-западном 
направлении под Крымский полуостров, и как следствие этой 
деятельности опускание поверхности будущего Таганрогского залива и 
подъем Крымского полуострова. И уже 982000 лет назад уровень воды 
Азовского моря затопил опускающуюся поверхность будущего 
Таганрогского залива, и комплекс перестал работать и был брошен. Уже 
300000 лет назад под водой, от комплекса почти ничего не осталось. 
Энергоинформационные следы, которые нарисовал Супперт в своей карте, 
могли содержать и драгоценные металлы – в силовой и в ядерной технике 
они применяются довольно часто и в больших количествах, но к Скифам 
(по моему мнению) это не имеет, ни какого отношения. Согласно Истории 
- Геродота, скифы – это кочевой народ, частично занимающийся 
примитивным сельским хозяйством, строивший простые курганные 
захоронения и не имевший каменных городов. Тогда как они могли 
построить мощный комплекс подземных сооружений, пробиться через 
сарматский песчаник - с помощью их примитивных орудий труда? Не 
складывается картина. Вы можете поместить этот материал в Вашу книгу – 
как альтернативный взгляд на зону Супперта. Для меня пересмотр 
прошлых исследований привел к открытию смещения 
энергоинформационных структур и появлению нового (а может и 
основного) механизма старения живых организмов. 

   Творческих Вам успехов.  15.02.2016 года»    
    

ДИВО № 3 
На территории Украины найдена 
колыбель шумерской цивилизации 

К этому выводу пришел известный  российский шумеролог Анатолый 
Кифишин, расшифровав петроглифы Каменной Могилы  - 
археологического памятника , расположенного на территории Запорожс-
кой области. Он нашел доказательства того, что в этих местах  VI – III  
тысячелетиях до нашей эры существовала протошумерская культура. 
(Алаверди: Російський шумеролог Анатолій Кифішин народився й виріс на 
Україні)  
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Новое о родине цивилизаций 
 Он полагает, что этот древнейший памятник – 

карнизы и своды многочисленных гротов и пещер 
уникального природного феномена буквально 
изперщрены  петрогифами – был главным 
святилищем протошумерских племен, а затем и 
шумерских государств Двуречья. Накопителем и 
распространителем огромного количества 
информации, которая, безусловно, сыграла роль в 
развитии и формировании многих этносов.  
Каменная Могила была в то время своеобразной 
Меккой, куда со всех концов света сходились 
жрецы могущественные правители   и простые 
смертные. Жрецы переписывали и сверяли здесь тексты, совершали 
жертвоприношение, цари 
вершили суды или вымаливали 
у Богов богатство и 
могущество.  

 Уже тогда, то есть 85 
веков назад, эта цивилизация 
знала основы астрономии, 
секреты плавки металлов, плуг 
и колесницу, имела 
письменность. А. Кифишин со 
всей ответственностью 
утверждает, что более древнего 
памятника письменной истории  
чем Каменная Могила,  нигде в 
мире  пока что не обнаружено. 

 Кифишин полагает, что 
прародиной великих цивили-
заций была не Месопотамия, не 
долина Нила, не Средизем-
номорье, а терри-тория, которую 
занимает сейчас Юго-Восточная Украина, то есть Запорожская, 
Днепропет-ровская, Донецкая, Луганская, Херсонская области и Крым. И 
что именно Каменная Могила была хранительницей и распространитель-
ницей накопленных знаний людей эпохи позднего  палеолита, а затем 
незолита и энеолита.   Открытие и дешифровка протошумерской письме-
нности (термин Кифишина) позволяет пересмотреть историю древнего 
мира. Так, возраст письменности увеличивается сразу на три с половиной 
тысяч лет. 
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Путь к «царю страны и семи племен» 
После окончания истории-ческого факультета Черновицкого универ-

ситета, а затем – восточного факуль-тета ЛГУ (где специа-лизировался на 
изучении древних  (мертвых) язы-
ков), Анатолий Кифишин учился в 
аспирантуре при Институте вос-
токоведения АН СССР и защитил 
диссертацию. Затем занимался де-
шифровкой письменных памят-
нков, найденых при раскопках 
шумерских поселений, писал 
научные статьи. Неоценимую 
помощь в изысканиях ему оказывает 

жена Людмила Акимова, доктор исксствоведения, возглавляющая сектор 
античности Государственого музея изобра-зительных искусств  им. 
Пушкина. 

 Впервые о Каменной Могиле Кифишин узнал от старейшего 
советского археолога О. Н. Бадера, который еще в 1936-1938 г.г. руководил 
Азово- Черноморской экспедицией. Бадер первый высказал 
предположение, что Каменная Могила  - памятник шумерской культуры. 
Но тогда в среде ученых историков эта парадоксальная гипотеза ни 
понимания, ни поддержки не получила. 

И вот много лет спустя киевский археолог Юрий Шилов привез в 
Москву  

свежие научные публикации о Каменной Могиле, Михайлова, 
которые были снабжены многочисленными уточненными  наскльными 
рисунками, или, как их еще называют, петроглифами.  Ю. Шилов попросил 
Кифишина  

внимательно посмотреть эти древние «Художества» - уж не 
финикийские это письмена?  

 Тот поднял материалы М. Рудинского, который вел там раскопки с 
1950 года, и другие материалы, собранные не одним поколением 
историков и археологов. Нужен был нетрадиционный подход 
всесторонний анализ и осмысление. Сомнения исчезли: перед 
исследователями было шумерское письмо, только более архаичное, чем то, 
что ему приходилось расшифровывать ранее.  Первая надпись, которую он 
прочитал сразу, гласила: «Шара царь страны и семи племен».  

Пришел, увидел…перевел 
 В 1994 году Кифишин впервые побывал на Каменной Могиле и 

познакомиля с директором этого государственного историко-
архитектурного музея-заповедника Борисом Михайловым, который уже 30 
лет изучает пам’ятник. Тот довольно скептически отнесся  к 
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предположению о принадлежности каменомогильских петроглифов к 
шумерской письменности.  

 Детально ознакомившись с пам’ятником, Кифишин твердо решил 
продолжать гигантскую по объему работу и попытаться дешифровать все 
известные надписи Каменной Могилы – сто сорок огромных панно. За год 

он перевел болем 40 надписей. В основнм они носили религиозно-
ритуальный характер. Была прочитана и летопись зафиксировавшая имена 
первой и второй династий протошумерских и шумерських царей. 
Открывал длинный династический ряд 
правитель носивший имя Думузи.  

 Салькалямдук, Аиндугуд, Месломтаева, 
Ниндара… Словно по велению  

 
                       Малюнки в «гроті бика» 
 

волшебной палочки стали оживать, возникать 
из небытия имена давно забытых богов и 
людей, разворачиваться события, скрытые от 
нас тысячелетними слоями времени.  

Одна из дешифрованных им надписей 
гласила: «На реке Нунбирду царица 
Салькалямдук судом воды правителя Маргаша 
судила…». По мне- нию переводчика, суд над  Маргашем проходил на 
Каменной Могиле  в 2493 г. до н.э., что подтверждают ранее прочитанные 
им шумерские документы. Царица Салькалямдук – подлинное 
историческое  лицо, бабушка знаменитого основателя первой династии 
Ура царя Месонипады. 

 На здоровый скептицизм к «открытию века» Борис Михайлов имел 
полное право.   Ведь за тридцять лет археологической практики он излазил 
пам’ятник вдоль и поперек, откапывал и тщательно изучал гроты и 
пещеры, каждую плиту, каждый камень, писал книги, брошюры… В 
прошлом году вышла в свет его солидная монография «Петроглифы 
Каменной Могилы на Украине», обобщающая все предыдущие 
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исследования учених и самого Михайлова по семантике хронологи и 
интерпретации наскальних рисунков . Так что оппонентом он оказался 
весьма и весьма серьезным. 

–Отрадно, что появилась новая концепция по поводу 
каменномогильских петроглифов, - говорит ученый.- Но необходимы 
веские доказательства, что это протошумерская письменность, глубокий 
анализ предметов материальной и духовной культуры стоянок, поселений, 
могильников, исторических, литературных и этнографических источников 
разных епох и народов.   

Петроглифы ждут разгадки 
Многие, кто приходил на Каменную Могилу, оставляли на камне свои 

«автографы». В этих рисунках застыло время далеких эпох, быт, культура 
и духовный мир десятков поколений людей, живших в этих местах эпохи 
позднего палеолита до эпохи бронзы и в более поздние времена. 
Многочисленные рисунки и линейно-геометрические изображения 
обнаружил в пещерах и гротах Каменной Могилы еще Н. И. Веселовский. 
Однако в  то время на открытие никто не обратил должного внимания. О 
рисунках надолго забыли, хотя уже тогда они могли стать в один ряд с 
известными образцами первобытного искусства Западной Европы. 

Планомерные исследования памятников древности на юге Украины 
развернулись только лишь в конце тридцатых годов, и началось 
тщательное изучение петроглифов Каменной Могилы, являющейся 
свидетелем духовной культуры древних народов Северного 
Причерноморья.  В разные годы уникальный памятник изучали известные  
советские археологи О. Бадьер, В. Даниленко, М. Рудницкий, В. Гладилин, 
Б. Михайлов. Было открыто более 50 гротов и пещер, на потолках и стенах 
которых обнаружили несколько тысяч уникальных настенных 
изображений. Их хронология, по мнению ученых, охватывает период ХIV-
XII тысячелетий до н.э.  до ХII века нашей эры.  Каменномогильские 
рисунки наносились на пещанник  не красками, как, например, во 
Франции, Испании или Северной Африке, а протирались или 
процарапывались куском острого камня, образуя своеобразные 
углубления, которые иногда заполнялись черной краской.  

Что же установил Кифишин? 
Архив Каменной Могилы охватывает период середины VII до 

середины  III тысячелетия до н.э. Нижняя дата прекрасно «засекается» 
архивами архаического Ура (2580 – 2504 г.г)  до н.э. и Шурупака (2532-
1083г.г. до н.э.) (речь идет о глиняных табличках, найденных при 
раскопках этих древнешумерских городов). И в каменномогильских и в 
шумерских надписях фигурируют царь Аиндугуд, царица Салькалямдук, 
Маргаш, Месалин. Отдельные надписи Каменной Могилы, в том числе две 
династии царей, были найдены в Чатал Хююке   (неолитическое  
поселение в южной Турции). Они датируются более поздним периодом, и 
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поэтому Кифишин относит их к копиям, которые сделали чаталхююкские 
жрецы, побывавшие на Каменной Могиле.  Копии некоторых 
каменномогильских напидписей имеются еще в Вербовке (раскопка близ г. 
Чигирина, Черкасская область).  Есть на Каменной Могиле упоминание о 
боге ветра Энлиле.  Описаны его деяния, страдания и гибель. В  
шумерской религии этот бог тоже присутствует – о нем есть дошедшие до 
наших дней две поэмы. На одном из каменномогильских панно ученый 
обнаружил палеолитическую карту рек Украины. На ней обозначены 
Днепр, Южный Буг, Днестр, Молочная. Подобная карта была найдена в 
1971 году при раскопках архаического Ура. Сравнивая эти карты, 
Кифишин убедился в их поразительном сходстве: совпали древние 
названия рек и их богов, тотемные обозначения.  

Истина фактов и аргументы 
Однако,  не все столь однозначно… Михайлов тоже склонен считать 

Каменную Могилу культово-обрядовым святилищем, и тому есть 
достаточное количество подтверждений.  Но в рассуждениях Кифишина 
его смущает тот факт, что письменность родившаяся якобы в середине  VII 
тысячелетия до н.э., просуществовала  в практически неизменившемся 
виде до конца VI тысячелетия, то есть до появления  в Двуречье первых 
государств. Как же так? За многовековую историю на этой территории 
разыгрывались военные катаклизмы, уничтожая подчас целые народы и 
культуры,  а письменность  осталась законсервированной. Может быть, 
что- то напутано с датировкой?  Ведь уже были случаи, когда некоторые 
исследователи пытались «подтянуть»  те или иные изображения к 
определенным историческим эпохам. 

 – Латынь давно умерла, но медики, ботаники, богословы 
продолжают ею пользоваться. А евреи возродили свой давно забытый  
язык иврит, и теперь он – государственный язык Израиля, - аргуметирует 
свою позицию Кифишин.  – Что касается протошумерского языка, то он, 
скорее всего, был языком касты жрецов, поэтому его знали и понимали 
только посвященные. Позднее этот архаичный язык и письмо присвоили 
шумеры и пользовались им еще в течении  500 лет.  

 А Людмила Акимова ссылается на книгу «Раскопки Чатал Хююка», 
автор которой мелорд, приводит следующий интересный факт.  В 
раскопанном там святилище на рельефной фигуре богини были 
обнаружены письмена, аналогичные каменномогильским. Кроме того, его 
стены были покрыты орнаментами удивительной красоты. Все это было 
сокрыто от людских глаз десятки веков…  Местные крестьяне до сих пор 
ткут ковры, на которых есть точно такие же орнаменты. А почему же не 
может сохраниться традиция письма? Троя просуществовала пять 
тысячелетий  и на протяжении этого гигантского времени сохранила свою 
культуру.  Пока что комплекс Каменная Могила остается замкнутым, 
изученным главным образом лишь на археологическом уровне. Как он был 
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связан с культурами разных народов, живших в разные исторические 
эпохи, - вопрос не исследованный. 

 У Михайлова же свои доводы. Существование цивилизации 
предполагает наличие жилых построек, предметов материальной 
культуры.  На территории Украины найдены пока только два протогорода. 
И оба на Днепре. Это Михайловка -2 и на острове Байда близ Хортицы.   
Неподалеку от Каменной Могилы обнаружена стоянка позднего мезолита-
неолита – явной культуры. Но это не город. В найденных там материалах 
нет ни одной плитки, расписанной на манер Каменной Могилы.  А вот 
близ сел Надеждино, Константиновка, Филипповка находили 
антропоморфные стелы, расписанные каменномогильным линейно-
графическими элементами. В селе Прилуковка найдены каменные сосуды, 
на венчике которых нанесены крестики и борозки. Письменность это или 
орнамент? В Новофилипповке раскопан курган, в котором найдена часть 
погребальной колесницы. Она датируется по радиоуглеродному методу 
2110 году до н.э.  Медные орудия, найденные при раскопках, появились в 
середине III тысячелетия до н.э., но не в VII. По ту сторону реки Молочной 
раскопана так называемая «цветная могила». Там найдены четыре 
погребения, принадлежавшие жрецам. Находка относится к  ямному 
периоду.  

 Нерешенных вопросов, действительно, остается очень много. Ведь 
расшифрована только небольшая часть надписей, ждут своего прочтения и 
160 глиняных табличек – еще один архив Каменной Могилы.  

 
Кто такие протошумеры? 

 И как они вообще оказались в Приазовье?  На этот счет А. Кифишин 
высказал два предположения.  

 По первому  жившие в период палеолита  и разбросанные по 
просторам Евразии и Африки племена в результате наступления с севера 
ледника оказались в природной ловушке. Ледник мощно вбирал в себя 
огромное количество влаги с юга. Южные реки обмелели, и цветущие, 
плодородные земли стали превращаться в безжизненные пустыни. Они 
захватили Северную Африку, Малую Азию, Причерноморье. Чтобы не 
погибнуть, древние племена мигрировали и оказались как бы в «котле» - 
на небольшом пространстве (нынешняя территория Южной Украины, 
Болгария, Румыния и часть Венгрии), где просуществовали более десяти 
тысяч лет.  Эта территория стала прародиной индоевропейцев, картвелов, 
семито-хамитов и других народов. 

  Есть версия, что протошумеры пришли с севера, потеснив местные 
сурские племена, которые через Малую Азию ушли  в Египет. 

 Сведения о народах, обитавших некогда в долинах рек Тигр и Ефрат, 
подчас неточны или противоречивы.  Археологи, проследив как 
изменялись типы жилищ, погребений, утвари и орудий труда, говорят о 
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том, что в Месопотамии  сменилось несколько археологических культур 
ранних земледельцев. Но что это были за народы, на каких языках они 
говорили – неизвестно.  В первой половине IV тысячелетия до н.э. на юге 
Месопотамии существовало множество поселений, которые ученные 
относят к культуре Убайд. Именно « убайдцы» создали первую крупную 
относительную систему каналов. К концу IV тысячелетия культуру Убайд 
сменила культура Урук, создателями которой были шумеры. Об их 
происхождении и прародине  научные споры не смолкают до сих пор. Что 
касается протошумеров, то сведения об их существовании, религии и 
культуре значительно расширятся лишь после того как будет 
прочитан и проанализирован весь архив Каменной Могилы. 

 И еще. Время пребывания гостей из Москвы на Каменной Могиле, в 
ходе рассуждений и споров родилась идея: организовать комплексную 
научную экспедицию по изучению всех уже открытых и новых памятников 
древней истории Евразии. В ее состав должны войти историки, археологи, 
этнографы, исксствоведы, лингвисты. Кифишин и Акимова намерены 
обратиться в Министерство культуры Украины и России с просьбой 
поддержать их инициативу.  Для финансирования исследований ученые 
собираются привлечь крупнешие отечественные и зарубежные банки и 
фирмы. 

 Всеукраинские Ведомости, 28.09. 1996 г.     

       
На світлинах група київської експедиції вирішила перевірити роботу 
сканера, який відмовився працювати в Зоні Супперта, на території 

Кам’яної Могили. Директор Музею щиро прийняв несподіваних «гостей». 
Тут сканер працював  нормально. Що іще раз підтверджувало той факт, 

що в Зоні робота сканера заблокована невідомою нам силою. 
 
Фрагменти з інтерв’ю Людмили Ковальчук з Юрієм Шиловим, газета 

«Сегодня» 1 грудня 2001 р.: 
Первая страничка новой истории 

Анатолий Кифишин исследовал изображения на сводах и стенах 62 
пещер и гротов, прочитал 160 скрижалей – «книг» Каменной Могилы. 
Переводы собраны  в монографии «Древнее святилище Каменная Могила». 
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Опыт дешифровки протошумерского архива ХII – III тысячилетий до 
нашей эры». Анатолий Георгиевич  утверждает, что предстоит еще 
глубоко проанализировать эти переводы, привлекая знания шумерских и 
ассирийских библиотек, чтобы воссоздать историю человечества. Но уже 
сегодня  можно сказать, что написана первая ее страничка, открыто начало 
цивилизации и государственности.                                                    

Уже в конце IV тысячилетия до н. э. они (шумеры) создали такие 
вещи, которые другим народам и не снились. У них были великолепные 
ступенчатые храмы – зиккураты;  они отлично знали карту ночного неба; 
по звездам основывали храмы и города; оттачивали зрение до такой  
степени, что могли видеть невидимые простым смертным звезды 10-й 
величины; их тренированный слух мог улавливать скрытую  гармонию 
космоса, которую Пифагор много веков спустя назовет музыкой сфер. 

Они умели писать, их система счета была одной из самых 
совершенных в древности. Они сочиняли поэмы, устраивали грандиозные 
праздники, были творцами самых сложных и глубокомысленных ритуалов, 
умело обращались со своей скудной землей в междуречье Тигра и 
Евфрата, осушали болота, засевали поля (А. Г. Кифишин «Древнее 
святилище Каменная Могила»). 

В летописи Каменной Могилы впервые появляется Бог - Творец 
Энлиль Кургаль (в славянской мифологии он сохранится как Лель). 
Энлиль – это ветер, возникший внутри горы Киан и разделивший ее на две 
половины: небо – Ан (Отец) и землю – Ки (Мать). Оказывается и 
библийский Бог – Творец Эллой – тот-же месопотамский Энлиль. Но 
между началом летописания Шу-нуна и появлением библийских текстов 
лежит около 7 тысяч лет. Получается, шумеры трансформировали в свою 
культуру знания Каменной Могилы. У них «списали»  вавилоняне, у 
последних – ассирийцы. И уже эти легенды использовал для своих 
преданий еврейский народ. В Великой Книге тоже интерпретированы 
предания Каменной Могилы, но чисто в славянской традиции. 

Копии надписей с Каменной Могилы находят не только в шумерских  
библиотеках, но и в Чатал-Гуюке. Даже в Зауралье, в Горбуновском 
торфянике, обнаружили две глиняные таблички с древнейшими 
шумерскими письменами. 

В Украине до сих пор почитается языческая Оранта-роженица. 
Берегиню воссоздают на рушниках и пысанках.  А на одеяниях ее 
прототипа из  Чатал-Гуюка, между прочим, запечатлена копия летописи 
Шу-нуна!  

Якою побачив Кам’яну Могилу радіофізик Володимир Берко, 
який може переносити свою свідомість в різні часові періоди? 
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 «На Каменной Могиле 
17 500 лет назад было 
построено сооружение 
напоминающее башню со 
спиральной лестницей 
поднимающейся к ее 
вершине. Во время 
планетарной катастрофы 
12 500 12 000 лет назад 
(гибель Атлантиды) и 
последующих землетрясений 
12 000-8 000 лет назад 

большая часть здания была разрушена. Это место интенсивно 
посещалось 5 000-5 700 лет назад.  

Источник излучения находится на голубине 7- метров от самой 
верхней точки Каменной Могилы в длину порядка 2 х 2,5  метра и 
диаметром -1 метр. Его воздействия сказываются наиболее сильно на 
область малого таза  т.е. на время может повышать физичесую и 
сексуальную энергию. 6.07. 1997 р.  

 Володимир Берко й Валерій Ніколенко на Кам’яній Могилі збоку 
побачили ось таку  стару енергетичну сутність. Вона стоїть і свариться на 
них. Але рот розкривався, а звуків чомусь на було чути. Вона як тінь, як 
привид, як туман розмитий. 

Світова цивілізація починалася  під Мелітополем. 
Нещодавно у  Верховній Раді України відбулася  презентація монографії Анатолія 

Кефішина «Древнее святилище Каменная Могила. Опыт дешифровки протошумерского архива 
ХII – III тысячолетий до н. э.» Книга випущена київським видавництвом «Аратта». 

Про наявність безлічі малюнків і незрозумілих знаків на стінах і 
стелях 62 печер і гротів великого пагорба на березі річки Молочної 
(поблизу Мелітополя) відомо вже понад двісті літ, ще з потьомківських 
часів. Пам’ятку, як могли, охороняли. Саме тому вона здавна вивчається і, 
головне, збереглася до нашого часу. Але розшифрувати настінні написи 
ніхто не міг. Справа зрушила з місця лиш після того, як деякі українські 
дослідники, зокрема Ю. Шилов, звернули увагу на подібність зображень у 
святилищі Кам’яна Могила до шумерського кленопису. Слід додати, що 
аналогічні протошумерські написи IV тисячоліття до н.е. були виявлені на 
початку 60-х років в румунському Подунав’ї, а пізніше – на території 
Франції. Але такої значної – за кількістю знаків і часом функціонування (з 
деякими перервами протягом дев’яти тисячоліть!) пам’ятки, як Кам’на 
Могила, ніде всвіті більше не знайдено. 
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І от 1994 року Юрій Шилов розшукав у Москві  фaхівця- 
шумерознавця Анатолія Кифішина,  доречі, українця за походженням. 
Після перших експедицій на Кам’яну Могилу Анатолій Георигевич 
остаточно впевнився, що має справу з протошумерською  писемністю і 

взявся за надзвичайно копітку працю – розшифрування. Невдовзі 
з’ясувалося, що тут справді йдеться про давно відомих, хоча й трохи 
змінених, богів і героїв шумерської міфології. 

Що нам дає відкриття Анатолія Кіфішина і його колег? Передусім 
розуміння того,  що людська цивілізація – значно давніша, ніж вважалося 
досі. А головне – що ця цивілізація була єдиною і обіймала велетенський 
євразійський простір. І найголовніше – вона була безперервною. Отже, тут 
знаходить своє наукове підтвердження гіпотеза багатьох  істориків про те, 
що найдавніші священні тексти – Веди, «Магабгарата» , «Поема про 
Гільгамеша», Біблія і т. п. – мають глибинну спорідненість і спільне  
джерело! 

Звичайно, можна сперечатися про  точ-ність розшифровок текстів з 
Кам’яної Могили та їх трак-тування, але суті питання це вже не змінює.В 
усякому разі, проблема перестала бути спекулятивною (мовляв, 
гомерівська Троя – це наше Трипілля і т. ін..) 

 Канадійці й американці спеціально приїхали на два дні в Україну, щоб 
побувати на Кам’яній Могилі. На світлині археолог Юрій Шилов 
розповідає їм про пам’ятник світового значення. 
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Таким відкриттям по праву може пишатись будь-яка цивілізована 
країна.  І справа навіть не у внесенні святилища до списку  ЮНЕСКО 
(поруч з найважливішими пам’ятками загальнолюдської культури) і не у 
висуненні кандидатури Анатолія Кифішина на здобуття Нобелівської 
премії. А прсто в тім, що ми здобуваємо право скромно, але не  без 
гордості вважати, що світова історія починалася тут, на нашій землі. В 
усякому разі, ми ніколи не були окраїною цієї  історії.  Цю просту і 
величну істину зрозумів столичний міський голова Олександр  
Омельченко. Він, від імені  Київради , вручив Анатолію Кифішину та його 
дружині орден Пошани й пообіцяв  виділити із  бюджету міста на 
продовження досліджень у наступному році не менше мільйона гривень. 
Хто наступний?  Юрій Моісеєнко, Голос України», 24.11 .01  

 
 

Кладбище амазонок 
С амазонками здесь ничего сверхестесственного не связано, но они 

стали причиной интересного археологического открытия. Примерно в 10 
метрах от Каменной Могилы находится несколько поросших кустарником 
камней. Никто не обращал на это внимания до тех пор пока работникам 
заповедника не понадобилось что-то там копать по хозяйству. И вдруг они 
наткнулись на фрагменты золотых и серебреных украшений. Они тут же 
позвали археологов, которые произвели раскопки.  

Камни оказались остатками святилища амазонок, - обложенной ямы, 
накрытой шалашом в которой они убивали и хоронили новоржденных 
мальчиков.  Амазонки одевали их в дорогую одежду, украшали 
драгоценностями и отправляли в мир иной. Все дно ямы было усыпано 
украшениями и…детскими костями. 

О загадках Каменной Могилы можно писать еще очень много. Но 
послушать местных жителей и посмотреть на Каменную Могилу хоть раз в 
жизни стоит – впечатления будут незабываемыми.  

Светлана Синельник-Григорьева специально для Вашей СУДЬБЫ 
«плюс»,зак.№ 04-3743  

Диво № 4 
Терпіннівські джерела 

Крутосхили села Терпіння не вражають своєю величчю чи крутизною. 
Звичайні степові крутосхили.  Це не гори вічно покриті снігом з яких 
течуть струмочки, водоспади чи починаються потужні  ріки.  Але коли 
підходиш до підніжжя терпіннівського крутосхилу, то невільно диву 
даєшся-з нього десь із середини  б’ють джерела. Тече чиста й дивної 
прохолоди та смаку вода. Як це таке може бути? Степова зона, жара чи 
холод, а струмочки не знають спочину-течуть і течуть, дзюрчать і 
дзюрчать, ніби перегукуючись поміж себе. 
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Таке враження, що далекі предки чомусь несподівано пішли у 
вічність, або в інші краї, а нам залишилися їхні підземні комунікації, які до 
цього часу  працюють, подають  для них воду з   глибин Землі. Бо ж на 
верху крутосхилу вона в південному  гарячому степу ніби не може 
накопичитись в такій кількості, щоб з-під землі пробиватися на зовні. 

А ще тут енергетика якась особлива. І це відчуває кожен хто прибуває 
сюди. Тому тут немає браку на відвідувачів – люди йдуть сюди і йдуть. 
Хто посмакувати диво-водою, хто просто побути тут аби зняти втому, 
зарядитися позитивною енергією.  Не знаю чому і як, але оздоровчу силу 
цієї води й енергетики знав  Мелітопольський священик   Віктор і возив 
сюди хворих чи стомлених від життєвих негараздів й упалих духом 
прихожан. Він проводив з ними тут якісь свої обряди й прихожани 
оздоровлювались, зміцнювалися духом і вірою в перемогу над  недугом чи 
життєвими негараздами. У вдячність джерелам за це кожне з них було 
освячено, виставлено образи Господні та відомих святих.   

Я вперше побував там, коли Валентин Якович Супперт показував мені 
місця, де скіфи добували золото.  Заїхали ми і в Терпіння  до  джерел. Ми 
так були захоплені  мелітопольською диво-Зоною, скіфами, їхніми 
секретами видобутку золота в цих місцях, особливо в районі села 
Тамбовки, що не дуже зосереджувались на джерелах. Все, що він 
показував, про що говорив було для мене великою дивиною.  Усі ми вже 
були гарно притомлені, особливо я після безсонної ночі в потязі і тривалих 
мандрах по казкових місцях мелітопольщини.  Не пригадую що Супперт 
мені говорив про терпіннівські  джерела, але  в пам’яті закарбувалися ті 
дивні струмочки (тоді ще не освячені й не впорядковані так, як зараз) і те, 
що в окремих місцях  крутосхилу з-під грунту проглядалися  ніби рештки 
старого фундамену чи зруйнованих стін.   

Таке враження, що там був, або й зараз знаходиться якийсь 
утаємничений Об’єкт. Якщо доктор  біоенергетичних наук Аліса 
Дроздовська в Зоні Супперта виявила підземні джерела, які за силою 
струму нагадували гірські джерела, то чому тут не може бути якийсь 
Об’єкт, технологія живлення якого теж вимагає активної циркуляції води, 
але не в замкнутому циклі, а з подальшим викидом її на зовні. І така 
гіпотеза має право на життя. Терпінівське диво також чекає наукового й 
нетрадиційного дослідження. Схоже, що й там приховані величезні пласти 
нової інформації про цей край, про його роль в 
житті планети й історії людства.  

Учасники експедиції Володимир Берко й 
Валерій Ніколенко також побували біля 
терпіннівських джерел. Ми поки що не знаходимо 
їхньої інформації про це. Знаємо лише, що на 
загальному фоні позитиву, в одному місці вони  
виявили й  ось таку енергетичну капсулу. Капсула  
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має великий негативний заряд і людям туди краще не  підходити. 
Сподіваємось, вони колись окреслять те місце, аби унеможливити 
перебування там людей.  

 А ще є диво села Тамбовка де, за словами Супперта, скіфи 
видобували рідкоземельні метали. Однак у наших експедицій туди, як 
кажуть, руки не дійшли. Ми не проводили експертизи цього Об’єкту. 

 

Загадки подземелий  Мелитопольщины 
Письмо из Москвы. Перебирая свой научный архив, я натолкнулся на 

письмо  1989 г. из Москвы. Его автор, Иван Евсеевич  Кольцов,- знаток 
мировых древних цивилизаций. 

«Уважаемый тов. Михайлов! - пишет он – занимаясь изучением 
древних народов земного шара, приходится видеть большое разнообразие 
способов создания усыпальниц и памятников над ними. Это пирамиды 
Египта, Греции, Мексики, Средней Азии и т. д., курганы большие и малые, 
захоронения со знаковыми надгробиями в пустыне  Наско (Перу), в США, 
Англии. 

Одним из таких районов является и южная часть (и не только южная) 
Запорожской области. Только в районе  Мелитополя подземные пустотные 
сооружения (ходы, галереи, емкости) имеют подобную схему: южную 
часть Запорожской области пересекают магистральные ходы с запада на 
восток от которых имелись различные ответвляющиеся ходы (галереи) и 
другие подземные пустотные инженерные сооружения. 

В этом можно убедиться, воспользовавшись аэрокосмическими 
съемками целевого назначения…. Кажется, что поверить в это трудно, но 
творения предшествующих цивилизаций дают о себе знать с разширения 
наших знаний и возможностей. Проникновения в эти подземелья может 
дать большие знания о прошлом…»                

                        Метро под Константиновкой? 
В  1894г. киевский археолог Ю.В. Болтрик на Северо-воточной 

окраине села Константиновки раскопал курган скифов IV-III вв.  до  н. э. 
(Кара-Тюбе). Могила скифского аристократа была  ограблена еще в 
древности, а вот  загадкой стало глубокое сооружение «Восточный лаз», 
расположен у подножья кургана.  

Подземное сооружение представляло собой  входную яму  с наклоном 
по линии восток-запад и со ступеньками. На глубине девяти метров  они 
переходили в почти вертикальній колодец.  Его ступеньки, в свою очередь, 
завершались на голубине 15,5 метра просторной камерой  длиной пять 
метров, а далее шел поворот.  Удалось прокопать еще пять метров.  Затем     
начался плывун: мокрая земля переходила в жижу и копать дальше было 
опасно. В подземелье ученые нашли светильник, изготовленный из ножки 
амфоры, и 12 черепов коней… 
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Аналогов «Восточный лаз» не имеет. А 12 найденных в разных местах 
на его протяжении черепов коней не дает основания отнести его к 
культовому сооружению. 

Тогда что же это? 
Вспомним  слова  Кольцова о магистральных ходах, пересекающих 

район Мелитополя с запада на восток. Так не является ли «Восточный лаз» 
в кургане «Кара-Тюбе» близ Константиновки ходом из глубин подземелья, 
своеобразным «метро», протянувшимся с запада на восток на сотни 
километров?  Ведь известно, что НАЗЕМНЫЙ торговый путь проходил в 
скифское время в V- IV вв. до н.э. из Олифии (Николаевская  область) в 
Приуралье. 

Торговый путь для греческих народов и их посредников на Восток 
был небезопасным, и, естественно, помимо наземной дороги могла 
существовать ПОДЗЕМНАЯ  магистраль – как запасная. 

К стати, «отец истории», древнегреческий ученый Геродот писал, что, 
воюя с персами, скифские воины не выходили на открытый бой с врагом, а 
нападали неожиданно, как бы вырастая из-под земли и, разбив персов, 
вновь исчезали. Не в подземных ли галереях исчезали скифы? И, может, не 
персидский царь Дарий преследовал степняков, а скифы  преследовали 
персов по подземной дороге? 

В постройке такого грандиозного подземного сооружения нет ничего 
невозможного.  Древние люди  хорошо знали  строение земли. Они умели 
добывать минералы, которых нет на поверхности, знали, как находить  
воду в пустыне, строить каналы, города. Строилась такая дорога, видимо, 
не одно тысячилетие. 

На глубине 30 – 40 метров  лежит каменистый сарматский песчаник, 
он мог быть естественным щитом для стен и потолка. Вентиляцию 
обеспечивали многочисленные глубокие 
колодцы.  Их сколько угодно было в степи. 
Они не вызывали подозрений. Кто знал, 
есть ли в них вода или нет?  У строителей 
древности могли быть такие секреты, о 
которых мы ничего не знаем. Например, 
друиды (жрецы кельтов) вентилировали 
подземелья с помощью… огня. Разжигали  
бездымный костер, теплый воздух 
уносился вверх…  

Вход в подземелье может быть где 
угодно. Хотя бы в пещерах села 
Терпенье. Местные жители о них знают.    

Естесственно, подземная дорога была 
тайной целого народа, позднее 
исчезнувшего. До наших дней дошли отголоски его названия. В древних 
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текстах протошумеров с холма «Каменной Могилы» многократно 
упоминаются «племя червей» - «люди червя».  

Эти загадочные подземелья… 
Вообще исторя подземных сооружений хранит много загадок.  В 1958 

г. советские саперы в северо-западной Польще в районе городка  
Кеньшице изучали подземные сооружения фашистской армии. Подземка 
вермахта составляла свыше 60 километров! Существовала еще одна дорога 
под землей: Берлин-Польща (150 километров). Именно с нее успешно для 
Германии началась июльская кампания в 1939 г. Благодаря подземной 
дороге в 1945г. целая дивизия СС «Мертвая голова»  (два полка, штаб 
дивизии и части обеспечения буквально исчезли под землей,  избежав 
окружения советскими войсками).  

Фашисты тоннель не уничтожили. Он и поныне стоит под 
исксственным озером Кшива, но доступ туда закрыт «за семью замками».  

Ответ можно найти на картах Вермахта: городок в Польше – 
Кеньшице – обозначен символическим топонимом «Регенвюрм-лагерь» - 
«Лагерь дождевого червя». А дождевой червь, как известно, роет не один 
тоннель, а целый подземный лабиринт.  

Удивительное сходство в названиях, не правда ли? «Люди червя» и 
«Лагерь дождевого червя»… дело в том, что в западноевропейских сагах 
слово «червь» применяется в разных смыслах. Так же, как  в 
протошумерских текстах на Каменной Могиле.  

Однако вернемся на твердую почву фактов.  Несомненно одно: на 
Мелитопольщине расположены огромные подземные пустоты. Их 
размеры, содержимое, назначение – все это остается пока загадкой.               

Директор  музея – заповедника «Камяная Могила» Б. Михайлов. На 
рисунке: схема из письма И. Е. Кольцова. 

 
Академік Валерій Дудкін: 

(з виступу на підбитті підсумків поїздки до Мелітополя) 
 За Кіфішіним, лінійні та ієрогліфічні композиції на стінах і стелях 

гротів Кам’яної Могили є зразками найдавнішої в історії людства 
протошумерської писемності. Якщо подальші дослідження підтвердять  цю 
приголомшливу гіпотезу, то ми матимемо справу з відкриттям світового 
значення, яке змінить більшість наших  уявлень про найдавнішу історію 
Євразії.  Але навіть без цих даних Кам’яна Могила  біля Мелітополя – одна 
з унікальних пам’яток світової цивілізації. Це одне з див сіту , яке за віком, 
історично- культурним значенням має бути першим об’єктом нашої уваги, 
серед великої кількості чудових  пам’яток старовини на території  України. 
Я переконаний, що вже найближчим часом нас чекають у гротах і печерах 
Кам’яної Могили, в Зоні Супперта, на Терпіннівських Високих  Джерелах  
нові сенсаційні знахідки , які вплинуть  на наше світоуявлення, дадуть 
ключі до глибшого пізнання і себе, і світу загалом.    
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Уфолог, контактер, доктор біоінформатики Гановерського 
університету, фахівець у галузі вивчення аномальних явищ, народний 
цілитель Юрій Дорофійович Марчук.  

Насамперед хочу сказати, що інформацію, підготовлену мною разом з 
біоенергетиком В. Є. Богдановим, а також з фахівцем з аномальних яви В. 
В. Гостєвою, непідготовленій людині сприймати дуже важко. Хоча про це 
треба говорити, як і пора усвідомити, те що ми є часткою розумного 
Всесвіту і з ним, аби зробити наше життя щасливим на наступні 
тисячоліття , треба шукати згоду.   

Ми дивимось на Україну й Мелітополь із загально космічної точки 
зору, тобто, розглядаємо Землю і Всесвіт, як одне ціле, як єдиний організм, 
один оркестр. Друге, що ми повинні пам,ятати, так це те, що у Всесвіті ми 
не одні, що існують інші цивілізації, яким не байдуже до того, які ми, що 
ми робимо, як себе поводимо, чому у нас з’являються Чорнобилі і вибухи 
ядерних зарядів, чому змінюються атмосфера і стратосфера, де беруться 
штучні супутники Землі, чому, чому. Чому?... 

Космічний Розум, цивілізації інших планет, на нашу думку, 
отримують інформацію про Землю в основному зі своїх енергетичних 
центрів. На території нашої держави знаходиться декілька  діючих 
енергетичних комплексів позаземних цивілізацій сонячної ситеми. Зокрема 
планет Урану, Юпітера, Сатурну, Марсу, Венери. Більшість із них мають 
свої станції (загони спостереження) – на Місяці. Діючі енергетичні 
комплекси позаземних цивілізацій знаходяться на півночі Києва в районі 
сіл Демидів та Козаричі, в Мелітопольському регіоні та в Криму в районі 
вулкану Кара-Даг поблизу селища Коктебель. З їх допомогою незабаром 
має відбутися офіційна зустріч представників Землі з посланцями 
позаземних цивілізацій.  

Київський контактер Олександр Логвин переконаний, що це має 
статися в Києві. Тобто в одному з найдревніших  найзагадковіших міст в 
історії земних цивілізацій. В Мелітополь ми приїхали не лише тому, що 
нас запросив народний депутат. Протягом року ми одержували 
інформацію з Космосу як прохання, як повеління поїхати туди.  Чому 
Космосу потрібне було це? Що його тривожило, ми зараз відповісти ще не 
можемо. 

Єдине, що ми можемо вже сказати, так це те, що Мелітопольський 
регіон – це особливе місце  на планеті Земля. Такою ж особливою є і 
його роль в житті планети і Всесвіту.  Адже відомо, що саме звідси, з 
цих країв, з України тягнуться доленосні витоки народів  Азії, Європи, 
Північної Африки, Індії. Наша Земля не лише духовна колиска цих 
народів, але й колиска християнської цивілізації. 

Саме місто Мелітополь знаходиться між двома енергокомплексами 
позаземних цивілізацій, які займають площу близько  80 квадратних 
кілометрів. Біолокаційне і сенсорне обстеження двох об’єктів, 
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розташованих у межах цієї площі, показало, що тут є геніально   
продумана  система підземних комплексів (до речі, з такою ж геніальною 
ситемою самозахисту) із системою спеціальних споруд, галерей,тунелей, 
залів, храмових та інформаційних (або, як у нас кажуть, бібліотечних ) 
приміщень. Там же ми отримали інформацію про те, що всі ці комплекси 
споруджувались працивілізаціями Землі, Сатурну, Юпітера та Урану.  

Там же ми отримали інформацію про те, які об’єкти не можна 
вивчати, аби не викликати незворотню енергетичну напругу планетарного 
масштабу.  Найбільший інтерес у нас викликало те, що нам було указано 
об’єкти на яких вже треба провести комплекс науково-дослідних робіт. А 
один об’єкт, який колись був культовою спорудою, просто прохають 
пошвидше відкрити. Тут ніби то ще в ті часи знаходилась культова 
споруда на зразок нашого палацу шлюбу.  Нас дуже вразило те, що деякі 
весільні пари до цього часу чомусь їдуть сюди з Мелітополя і навколишніх 
сіл. Очевидно їх сюди кличе голос предків, або ведуть зорі.  

Взагалі жителі Мелітопольського регіону – теж незвичайні люди. 
Мало не кожен сотий із них має біоенергетичні, або екстрасенсорні 
здібності.  Ще не вся зібрана нами інформація  опрацьована.  Однак 
головний висновок уже можна зробити–земна цивілізація підійшла до тієї 
критичної межі, за якою вона або сама себе знищує, або її треба зупинити.  
Тобто  прийшов час, коли Космічному Розуму, співдружності позаземних 
цивілізацій, синам Неба, згідно із Заповітом між Богом та  Нєм і його 
синами, пора відкрити землянам нову інформацію про світ і закони Божі, 
Закони Всесвіту, які не можна порушувати ніколи, нікому і ні за яких 
обставин. Цілком ймовірно, що цю інформацію земляни отримають саме з 
енергетичних комплексів Мелітопольського регіону…Ольга Сергеєва: 
«Голос правічного Мелітополя»,  газ.«Новий день» , 25, 2. 1997р.,  Ольга 
Сергеєва, Тетяна Полухіна: «Космос хоче, щоб ми його почули», «Голос 
України» 14.06 . 1997р.        

                         
Цікаві узагальнення 

зробили учасники Регіональної науково-практичної конференції 
«Мелітопольські краєзнавчі  читання», 11.12.2013р . Н.П.Хавер, вчитель 
вищої категорії та Єременко О.А. - учениця 9 класу Новомиколаївська зш 
І-ІІІ ступенів, вихованка гуртка БДЮТ Мелітопольської районної ради на 
підставі публікацій дослідників Зони Супперта  й Кам’яної Могили.  Подаю 
в дещо скороченому вигляді.  

Сакральні центри Мелітопольщини 
Сакральні центри – це священні об’єкти, присвячені богам – в 

широкому сенсі все, що має відношення до Божественного, 
ірраціонального,  містичного, відмінного від буденних речей, понять, 
явищ. Сакральний – священний, завітний; той, що має магічний зміст. Такі 
об’єкти мають не тільки матеріальний вимір,  але й духовний, пов’язаний з 
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вищим світом. Поле Супперта і Кам’яна Могила - сакральні центри нашого 
регіону. Зараз  цікавість до святилищ в районі Мелітополя виявляють не 
лише учені-археологи, а й біоенергетики,  уфологи, екстрасенси і просто 
люди, яких цікавить стародавня історія.     

Поле Супперта розташоване на південний схід від міста Мелітополя, 
поряд  з  с. Садове. Це величезна ділянка, більшість якої зайнята полями, 
засаджена садами. Місцева назва - «Зона Супперта» - за прізвищем 
дослідника-ентузіаста, інженера з Мелітополя  Валентина Євгеновича 
Супперта. Він освоїв метод біолокації (за допомогою виноградної лози), 
сенсорно визначив зону пошуку і досліджував її протягом декількох років. 
Сотні кілометрів пройшов він по Зоні, три тисячі шурфів пробурив 
саморобним ручним буром, поки склав карту Некрополя скіфських царів. 
В.Є.Супперт вважав, що місце Некрополя визначив і став оббивати пороги 
владних кабінетів. Але чиновники не хотіли вірити в це відкриття,  
відмахувалися від нього  і незабаром стали вважати його просто диваком.  

З історії відомо, що цар Персії Дарій два рази приходив війною в 
Північне Причорномор'я в пошуках скіфського золота. В своїх працях 
Геродот згадував про «качку», вказуючи на місце розташування скіфського 
Некрополя. В роки окупації  200 німецьких археологів з «Анненербе» на 
чолі з Германом Віртом шукали  не тільки золото. Вони шукали духовний 
центр арійської цивілізації. Існує версія, за якою на глибині зберігаються 
не лише матеріальні цінності, але й духовні скарби, це може бути 
«бібліотека», або ж «архів», скіфських вождів.  

Саме на цій території зберігається інтелектуальний і духовний 
«вузол», сакрал, осягнення якого і дає можливість правильно висвітлити 
історію Західного світу. Коли наша армія в 1943 році звільняла 
Мелітопольщину, дослідники «Анненербе» працювали тут до останього і 
покидали район дослідження разом з військами.  Знайшли що-небудь чи ні, 
невідомо. Рилися німецькі археологи в кілометрі від місця, яке пізніше 
знайде В. Супперт.  Відомо також що на початку ХХ століття тут 
організовував розкопки  власник цих земель німецький барон Фальцфейн. 
Але з невідомих причин був змушений згорнути роботи. 

Невгамовний дослідник Валентин Супперт умовив директора  
господарства «Садове» І.М.Богданова провести пробні розкопи. 
Екскаватором розкопали, добралися  до плити перекриття підземелля. 
Однак пробратися в підземелля йому не вдалося - їх глибина сягає 19 
метрів, а на глибині близько трьох метрів весь «об'єкт» прикритий 
плитами, об поверхню яких ламалося свердло бура! Крім того, фахівці 
інституту морської геології зареєстрували в катакомбах таємниче 
радіоджерело  з частотою радіоімпульсів 5 герц. Величина, смертельно 
небезпечна для людей. Експертиза складу плити була проведена в одному з 
науково-дослідницьких інститутів Києва. Вчені встановили: склад плити 
незвичайний і має невідоме походження. Так  і не розкривши таємницю 
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підземель В.Супперт раптово захворів і помер. Серед його документів 
виявилися схеми і карти 40-х років німецькою мовою і з позначками. Яким 
чином вони потрапили до нього - невідомо.  

В 1995 році А.Дроздовська, доктор геолого-мінералознавчих наук, 
ведучий науковий співробітник НАНУ та інженер геолого-тематичної 
партії АТ «Укрнафта» Н.Шевченко провели дослідження біля Садового. 
Вони виявили два типи аномалій. Одна пов'язана з водними потоками, а 
друга – загадкові прямокутні форми пов’язані з’єднувальними каналами.  
Якщо біля Садового виявлена  патогенна зона, її повинні серйозно 
обстежувати фахівці, але таких щось не знаходиться. В Академії наук 
наявність патогенних зон не визнають. 

Тому 1996  до  київського уфолога Ю.Д.Марчука звернувся за 
допомогою депутат ВР України від Мелітопольського округу 
С.К.Ткаченко. В Мелітополь виїхала група дослідників на чолі з  
Ю.Д.Марчуком, спеціаліст з аномальних явищ Гостєва Вікторія, 
біоенергетик  Богданов Віктор і Дудкін Валерій Павлович – академік, 
директор одного з київських дослідницьких інститутів. 

Дослідження проводили кожен своїми методами, порівняли отримані 
результати і узагальнили їх: 

Результати сканування показали наявність багатоярусної системи 
галерей, з'єднувальних коридорів і приміщень. Несподіваний результат був 
отриманий в двох точках, де на глибині 50 м. були  визначені інформаційні 
центри. У цих точках протягом 10 хв з глибини приймався звуковий сигнал 
з ознаками інформаційного ряду. Звуковий сигнал приймався без їх посилу 
і був зафіксований випадково. Прийом сигналу повторився ще раз після 
півгодинної перерви і тривав 15 хв. Як сказав жартома керівник від науки: 
«Підводний човен в степах України з глибини 50 метрів передає 
повідомлення на базу».  

Дослідники вважають, що на глибині 30-50 м під тим, що люди 
називають Некрополем, розташовуються приміщення, інформаційні зали і 
енергоустановки, як земних працивілізацій, так і позаземних цивілізацій. 
Якщо люди при безконтрольних розкопках випадково вийдуть на входи в 
нижні галереї та спробують увійти в ці приміщення і зали, станеться 
потужний енергетичний вибух, здатний перекроїти Європейський 
континент. 
І все ж чому є всі підстави вважати, що скарби скіфів знаходяться саме 
там, в «Зоні Супперта»? 

Ключ до таємниці – пектораль, так вважають незалежний дослідник 
С.М.Пауков і професор, доктор математичних наук, академік 
Ю.М.Канигін. 

 Знаменита прикраса була знайдено в 1971 році видатним археологом 
Борисом Мозолевським у похованні скіфського царя кінця IV століття до 
н.е. 
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Центральна фігура її верхнього ряду - «золоте руно», яке тримають 
два скіфи. Абрис руна дивним чином нагадує контур тодішніх володінь 
скіфів. Один скіф перстом правої руки вказує на Кримський півострів, де 
був центр зовнішньої торгівлі Скіфії, а інший рукою прикриває на руні 
«потаємне місце» в районі нинішнього Мелітополя.  

По карті і описам давньогрецького вченого Геродота це місце дивним 
чином збігається з «могилами Царів скіфської держави зі священним 
золотом». Геродот називав скіфське   «місто мертвих» терміном Геррас, 
так само в давнину називалася річка Молочна, що протікає поруч з 
Мелітополем. Він писав: «Могили царів знаходяться в області Герра, 
підвладних скіфам, - в тому місці, де Борисфен (Дніпро) судноплавний до 
порогів". Катакомби біля Садового під Мелітополем -  місце відповідне 
описам. 

 У фігурах пекторалі можливо зашифровані ще кілька символів, один 
з яких вказує на головний вхід у підземелля, а також на спосіб обійти 
стародавнє прокляття. 

Відомий популяризатор вивчення аномальних явищ С.Л. Онупрієнко, 
в серпні 2004 року, у складі групи дослідників побував на обох полюсах 
«мелітопольської зони»: на знаменитій Кам'яній Могилі на північ від міста 
і власне в геопатогенній «Зоні Супперта» - районі катакомб на південь від 
Мелітополя. Там дослідники провели якийсь експеримент - кинули в отвір 
печери зім'яту палаючу газету. Під землею прогримів вибух, вчених 
обпалило і відкинуло на кілька метрів. Через пару тижнів С.Л. Онупрієнко 
відчув нездужання і раптово помер. Він розділив сумну долю людини, 
прізвищем  якого  названа ця гепатогенна зона, - інженера-ентузіаста В. 
Супперта. 

І.М.Павловець, професор, академік, дійсний член Міжнародної 
академії енергоінформаційних наук (інженер-геолог, біоенерголог) разом з 
незалежним дослідником С.М.Пауковим дослідили поле Супперта і їхні 
висновки збігаються  з результатами попередніх експедицій. Вони 
впевнені, що тут знаходиться скіфський Некрополь, а також 
інформаційний, духовний центр. Є думка, що доступ до нього поки що 
неможливий.  

Ще одним сакральним центром нашого краю є Кам’яна Могила. 
Центральним місцем Кам'яної Могили є Вівтар у вигляді каменя із 
невеликим округлим заглибленням посередині, розташований на самій 
вершині гори, в центрі енергетичного стовпа, що підтверджено багатьма 
дослідниками, в тому числі й зарубіжними біоенергетиками, контактерами. 
Поруч з ним 5 дрібніших каменів. У «Рігведі» є слова: «Вищий слід Бога 
знаходиться на вершині гори, на нього дивляться ті, хто приносять 
жертви». Якщо подивитися на вівтар з висоти, то ми побачимо, що він є 
основою стопи, а поруч з ним п'ять пальців.  В подібних заглибленнях 
жерцями розпалювалося ритуальне вогнище або клались пожертви у 
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вигляді дарів Природи. Існує думка, в наукових колах, що Кам’яна Могила 
– це зруйнована часом піраміда або зікурат. 

Всесвітньовідомий уфолог, президент індійської уфологічної 
Асоціації  “Cosmik Atma”, доктор біоінформатики Гановерського 
університету Ю. Марчук вважав, що Кам'яна Могила - особливе місце, що 
грає важливу роль не тільки в масштабах планети, але і Космосу. Цю 
думку підтвердив верховний лама Непалу Карма Каг’ю Рінчопе, що 
відвідав Кам’яну Могилу двічі: влітку 1995-го та в 2005 році. Після 
двогодинної медитації на Вівтарі він сказав, що Кам'яна Могила - 
справжній енергетичний пуп Землі.  

Український археолог  академік Юрій Шилов відзначає, що Кам'яна 
Могила характеризується колосальною енергетикою. На поверхні Землі 
виходи такої енергії фіксуються аерофотозйомкою у вигляді кілець. 
Геологи і геофізики називають їх мантійними каналами і вважають, що 
вони «висвердлюються» свого роду завихреннями у гравітаційному полі, 
що йде від Сонця до планет. Аерофотознімки, які Ю. Шилову вдалося 
отримати в Центральному архіві США у Вашингтоні, показують на місці 
Кам'яної Могили циркульне правильне коло діаметром близько 200 
метрів. Наявність тут надпотужного енергетичного поля підтверджують 
численні електроприлади. Відеоапаратура часто виходить з ладу та навіть 
інколи сама по собі вмикається та вимикається. І все це – лише десята 
частка тих загадок, які є у таємничій Кам’яній Могилі.  

Любов Саннікова (культуролог, авторка книги-дослідження «Свята 
Мова Творця у Звичаї Народу») переконана (і висновки свої робить, 
спираючись на сучасні дослідження фізиків-теоретиків), що, проходячи 
лабіринтами Кам’яної Могили, інформаційні потоки найвищих частот 
«адаптувалися», трансформуючись і зменшуючи частоту до найнижчого 
обертону, який відповідає інформаційній матриці людини. І наші древні 
Пращури - жерці, посвячені - вміли приймати ці інформаційні потоки, щоб 
згодом втілювати їх у традиціях етнокультури. 

Цікаво, що нацисти вважали нашу Кам’яну Могилу найдревнішим 
пам’ятником аріїв. Достеменно відомо, що у 1941-1943 роках 
дослідженням пам’ятки займалася група засновника та керівника містичної 
організації Анненербе, котра, як відомо, спеціалізувалася на вивченні 
окультного досвіду цивілізацій минулого. Є дані, що нацисти не пішли 
звідси з порожніми руками, а все ж таки прихопили з собою кількадесят 
знайдених табличок із найдревнішими на Землі письменами.  

В гротах Кам'яної Могили один з найвизначніших шумерологів —
академік А. Кіфішин розшифрував на каменях-скрижалях перші у світі 
письмена. Першопочатки курсиву символограм вчений датує XII 
тисячоліттям до н. е. та безперервність писемності з VIII до III тис. до н. е. 
включно. Отже, за переконливими доказами залишків матеріальної та 
духовної культури в Кам’яній Могилі, академік, письменник і археолог Ю. 
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Шилов вважає, що саме тут почали накопичуватися перші кам’яні «Книги-
скрижалі». Кам’яна Могила виконувала функції центрального святилища 
та школи жерців для величезного євразійського простору. Тобто, упродовж 
п'яти тисяч років із покоління в покоління святилище Кам'яна Могила 
передавало перші традиції писемності та духовності євразійській спільноті. 

Це суттєво змінює стереотипи старого підходу до вивчення історії 
людства про історію Стародавнього Світу. Із розшифрованих скрижалів 
Кам'яної Могили, здійснених академіком шумерологом А. Кіфішиним у 
1994 році виступає як заповіт для нащадків гасло: «Радісно плуг ріже 
землю...». Він вважає, що більше тисячі українських слів вживаються і 
донині в індійській мовній родині, яка є спадкоємицею санскриту.  

Академік А.І.Авдєєнко, аналізуючи праці грецьких, візантійських, 
арабських та готських істориків, підтримує думку академіка РАН 
Б.Рибакова про те, що похід грецьких  аргонавтів був не в Колхіду, а в 
Північне Причорномор’я. При цьому він підкреслює роль Кам’яної 
Могили як духовної скарбниці, до якої  греки вирушили за знаннями. 

Відомий дослідник стародавніх цивілізацій І.Є.Кольцов (Москва) 
впевнений в існуванні підземних галерей і ходів, які пронизують Північне 
Приазов’я. Вчений вважає що вони створені 10-1,5 тис. років тому. 
Поховання скіфів відбувалися пізніше, але вони розташовані поряд з 
підземними ходами. Це підтверджують аерокосмічні знімки, на основі 
яких І.Є.Кольцов створив схему підземних галерей Північного Приазов'я. 
Поле Супперта і Кам’яна Могила крім того, що мають багато таємниць,  
пов’язані між собою загадковими підземними ходами.  

Отже, про сакральні центри Мелітопольщини маємо певну 
інформацію, але це лише початкова стадія дослідження. Пошуки нових 
даних необхідно проводити також поза межами  України (архівах, музеях, 
бібліотеках, колекціях та ін.); залучати до досліджень ширше коло фахівців 
різних галузей науки (геофізиків, біофізиків, спеціалістів 
енергоінформаційних технологій та ін.); використовувати досвід іноземних 
фахівців з вивчення сакральних об’єктів; спираючись на думки 
авторитетних вчених,  досліджувати  наш унікальний регіон треба не 
заради матеріальної вигоди - пошуків  золота і срібла, а заради вивчення 
глибинних пластів стародавньої історії, пошуку духовного центру – що так 
необхідно для людства ІІІ тисячоліття.      

А є й така думка        
Те, що на території нинішньої України чомусь побувало стільки 

індоєвразійських народів  і дало підстави  доктору політичних наук, 
кандидату  психологічних наук, професору, проректору Університету 
«Україна», голові  Всеукраинської асоціації політичних наук Валерію 
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Бебику провести унікальні 
дослідження  й зробити ось такі 
висновки щодо сакральності нашої 
території:  

— Украина — родина мамонтов, а 
не слонов, как издеваются наши 
«друзья», мало знающие мировую 
историю. По Украине уже в ХХ-ХІІ 
тыс. до н. э. ходили мамонты, на 
которых охотились охотники.  После удачной охоты наслаждались 
тарахтеньем на костях древнего черниговского мамонта. Так родился 
первый в мире музыкальный ансамбль. 

— Украинская земля — место не только зарождения религии и 
письменности на планете, но и место рождения Зороастра — первого 
пророка единого Бога солнца. 

— Старейший храм планеты — Каменная Могила (ХІІ-ІІІ тыс. до н. 
э.). Его жрецы на древней запорожской земле создали миф о сотворении 
мира и разработали основы религиозного мышления, которые легли в 
основу всех ныне сущих мировых религий. 

— Скифо-трипольская цивилизация (VI–III тыс. до н. э.) имела 
многотысячные города, двухэтажные дома, уникальную керамику, 
прирученного коня, плуг, пшеницу-многозернянку, символы креста и 
полумесяца (за 3 тыс. лет до христианства и 3.6 тыс. лет до ислама). 

— Христос на самом деле жил за три тысячи лет до своего 
«канонического» рождения и говорил (как и Нефертити) на коптском 
языке, приближенном к языку предков современных украинцев. 

— Будда принадлежал к скифскому/сакскому народу будинов, 
проживавшему во ІІ-І тысячелетиях до н. э. на территории Древней 
Украины. Имя этого народа сохранилось в названиях населенных пунктов 
Середина-Буда (Сумщина), Буда (Черниговщина) и т. д. 

— Бог Вишну — Вишня. Так его назвали древние украинцы, 
переселившиеся в Индию. 

— «Индийские» Веды (от украинского слова «ведать») знают племя 
панов. Оно жило в донецких степях, занималось скотоводством и было 
весьма зажиточным. Знаем мы и Бога пастухов Пана, который был 
покровителем скота в украинской и греческой Элладе. 

— Древнейшие украинские цивилизации были метрополиями 
ведущих цивилизаций планеты, которые стартовали начиная лишь с ІІІ 
тыс. до н. э. (Шумерская, Самарская, Египетская, Персидская, Индская, 
Эллинская, Римская и пр.) 
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— Античный мир получил свое название от праукраинского племени 
антов. Если бы эти предки украинцев были несовершенны и неразвиты, 
разве гордился бы античной эпохой современный западный мир. 

— Название главного египетского храма Хет-ка-Птах звучит очень уж 
по-украински: «Хата-Птаха». Судя по изображениям на египетских 
пирамидах (погребение жены фараона Хеопса и его матери Хетепхерес, 
погребение Тутанхамона), египетские царицы в то время были 
блондинками с голубыми глазами. Там в немалом количестве встречается 
трезубец, ныне — малый Государственный Герб Украины. 

— Первый фараон Египта Менес — из райцентра Мена на 
Черниговщине, как и знаменитая Нефертити. 

— Если посмотреть на портреты египетских царей-фараонов и вождей 
ариев-тохаров, мы увидим типичные (курносые) украинские лица, 
ежедневно встречающиеся в наших городах и сёлах. 

— Основатели Рима Ромул и Рем — выходцы из г. Ромны на 
Сумщине. 

— Римский император Сулла — выходец из Посулья. 
— Особое внимание обращают многочисленные (больше сотни!) 

погребения ариев/тохаров (ІІ тыс. до н. э.), найденные в Синьзян-
Уйгурском автономном районе Китая. 

— Цивилизация Шу-Нун (Каменной Могилы, ХІІ тыс. до н. э.), 
которая получила свое название от древнейшего храма планеты, 
расположенного в Украине, опережает хрестоматийный по западным 
учебникам анатолийский Чатал-Гююк (VІІ тыс. до н. э.) по меньшей мере 
на 5 тысяч лет! 

— В нынешнюю немецкую реку Одер до сих пор впадает река с таким 
себе украинским названием Варта. И «почему-то» имя этой реки совпадает 
с древним названием Индии, которая также звалась Вартой Ариев. 

— Столицу Ливии г. Триполи так назвали трипольские эмигранты из 
Украины. Sincerely yours, (Мо й так?!.. Скільки людей, стільки й думок, 
скільки вчених – стільки й гіпотез. І то є добре, бо все пізнається в 
порівнянні, в пошуку відповіді на ці думки-гіпотези. –СТ) 

 

Окремі думки науковця із Запоріжжя   
Святослава Щербини: 

 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001432866824   Sincerely 
Вже не одне століття нам намагаються нав'язати чимало хибних 

(неправдивих) тверджень, що лише з прийняттям християнства ми (слов'яни-
РУСИЧІ) стали культурними та писемними. А до того МИ (тобто НАШІ 
ПРЕДКИ), неначе б то, були не писемними, не освіченими. 

А НАСПРАВДІ нам ніхто не приносив писемність та культуру. У нас все це 
БУЛО і на БАГАТО РАНІШЕ, аніж у «цивілізованому» світі.Одні з древніх 
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археологічних культур на ЗЕМЛІ - ТРИПІЛЬСЬКА та СЕРЕДНЬОСТОГІВСЬКА, а 
перед ними МІЗИНСЬКА та інші ДОВОДЯТЬ, що НАШІ ПРАЩУРИ 
(ПРАСЛОВ'ЯНИ) ПЕРШІ в СВІТІ ПРИРУЧИЛИ КОНЯ, ВИНАЙШЛИ КОЛЕСО, 
ОБРОБИЛИ ЗЕМЛЮ ПЛУГОМ, ВИРОЩУВАЛИ ЗЕРНО та багато-багато ще 
чого.… За часів Трипільської культури люди на наших теренах проживали вже у 
двох та трьох поверхових будинках. Хоча на той час на більшій частині Європи 
людина жила ще в печерах. 

Протягом століть, тисячоліть формувався СВІТОГЛЯД НАШИХ ДАЛЕКИХ 
ПРАЩУРІВ. І маючи вже ДУХОВНІ НАДБАННЯ з часом Вони почали закарбовувати 
СВОЄ БАЧЕННЯ про СВІТОБУДОВУ у цих кам'яних нагромадженнях. Протягом віків 
між каменів з піщанику утворилися порожнечі. В тих піщаних печерах та гротах на 
стінах та стелях НАШІ ЖЕРЦІ (ВОЛХВИ) почали робити ДИВОВИЖНІ МАЛЮНКИ, 
в яких ВОНИ ЗАКАРБОВУВАЛИ (ВІДОБРАЖАЛИ) СВОЄ ЖИТТЯ та СПРИЙНЯТТЯ 
ВСЕСВІТУ. На той час у СВІТІ не було жодного племені з такою КУЛЬТУРОЮ, як у 
НАШИХ ПРАЩУРІВ. І коли нам розповідають казки, що лише з приходом 
християнства нам принесли культуру та писемність, а до того ми неначе були дикі й 
неосвічені, виглядає просто зневажливо по відношенню до НАШИХ ПРЕДКІВ в тому 
числі і до НАС УКРАЇНЦІВ - СПАДКОЄМЦІВ ДРЕВНЬОЇ СВІТЛОЇ  ДУХОВНОСТІ. 

Про ВЕЛИКІ ЗДОБУТКИ НАШОГО РОДУ можна дізнатися ще із «Велесової 
Книги» - КНИГИ ВОЛХВІВ, з НАРОДНОЇ УСНОЇ та ПИСЕМНОЇ 
ТВОРЧОСТІ,ЗВИЧАЇВ і ТРАДИЦІЙ та з тих ДИВОВИЖНИХ археологічних 
досліджень проведених на теренах НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ. Сьогодні, коли 
ВІДРОДЖУЄТЬСЯ НАШ РІД, і набирає форму НАЦІЯ  на ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ 
НЕОБХІДНО ПЕРЕГЛЯНУТИ і ВІДНОВИТИ СПРАВЖНІ ЗДОБУТКИ НАШОГО 
УКРАЇНСЬКОГО-ДРЕВНЬОГО РОДУ. Та ВИХОВУВАТИ МАЙБУТНІ ПОКОЛІННЯ на 
СВІТЛІЙ ДУХОВНОСТІ НАШИХ ПРЕДКІВ!  СЛАВА УКРАЇНІ-РУСИ! 

 

Ось такі маємо ребуси 
 

 У світі на наукових конференціях обговорюють значення Кам’яної 
Могили в історії людства, ЮНЕСКО готове включити цей об’єкт в перелік 
пам’ятників світової культури, з Південно-Східної Азії приїздять лами  і 
тижнями сидять на вершині кургану звідки йде постійний потужний потік 
позитивної енергії, (варто вам вкрай стомленому посидіти на тому камінці  
5-6 хвили і ви вже готові йти на бальні танці).  Їх вабили до себе в першу 
чергу сильні потоки світлої енергії, які випромінювалися з надр Землі та 
Неба. Верховний Лама Непалу Карма Каг’ю Рінчоне двічі відвідував 
Кам,яну Могилу – в 1995 і 2005 роках. Схоже, що лами переганяють ту  
енергію в  сакральні центри своїх країн.   

В  Індії, Непалі, Німеччині, Ірані, Канаді, США, Австралії, інших 
країнах світу великий інтерес вчених до цього об’єкту–тільки нам не до 
нього.    Країна ніяк не вийде із соціально-політичної, а особливо 
етнічної коми.  Царськими заборонами, репресіями, знищенням 



121 
 

героїчного духу козаччини, інтелігенції,  заможних родин,  а 
Голодомором селян –носіїв й оберігачів  духовності, війнами з 
«братами», які й сьогодні на наших теренах проводять свої 
сатанинські гібридні війни, завдано нищівного удару по генофонду 
нації. Ними вирубано широкі етнопросіки,  які не скоро заростуть, 
загояться.  

Але що б там не було очевидним є одне –  вся територія України  є 
сакральною-святою високодуховною. Адже її, як колиску чи як вищу 
школу життя, чомусь пройшли багато  індоєвразійських народів. Ведична 
література, а також тибетські, індійські, перські  джерела говорять про те, 
що Велика Ораторія, Припонтида,  Аратта, (Рама Варта), Скіфія, Київська 
Русь – все це нинішня  Україна–це один з трьох духовних центрів 
підмісячного світу з вічними містами – Лхаса, Єрусалим, Київ. В 
післяпотопний період тут (ця територія не була затоплена) відбувалися 
події світового значення. Нашу територію, як школу  духовного гарту,  
пройшли кімерійці, скіфи, сармати, галлеї, іонійці (античні греки), алани 
(іранці), індійці, готи (германці), гуни, (які витіснили з цієї території 
германців), всього близько 200 етносів…  

Саме тому в Ірані, Індії, на Балканах, в інших місцях північної півкулі  
знаходимо такі артефакти, мовні тотожності, які безсумнівно свідчать про  
культурологічну, цивілізаторську  діяльність цього етнічного 
конгломерату. Підтвердження цього знаходимо у ведах, ведійській 
літературі: «Ригведі», «Махатхараті», «Авесті»... «Навіть Біблійна 
«Таблиця народів» підтверджує той факт, що всі етноси Яфетичного 
кореня пройшли Припонтиду.    На нашій території передавалася естафета 
знань, змінювали одна одну раси. Це був і є духовний центр арієзованого 
світу, як Єрусалим–семітизованого… Саме тут, справедливо вважає 
академік Юрій Канигін, вершилася духовна історія людства. (Ю. К. «Шлях 
аріїв».33. 36. 37. 53). Схоже, що Мелітопольський регіон теж відігравав  у 
цьому якщо не ключову, то  одну з ключових  роль. 

Сьогодні ці народи  тягне сюди, як кожного з нас туди, де закопаний  
шматочок каналу, котрий зв’язував нас в утробі Матері зі своєю Ненькою - 
наш пуп.  Шкода лише, що  фюрери деяких народів  не линуть сюди, як до 
Неньки, як, скажімо,  індійський космонавт, чи індійці, непальці, іранці  
взагалі, а  лізуть сюди, як свині, аби перерити, перепаскудити все,  щоб 
знайти для себе якісь пріоритети над іншими народами, чи віднайти і своє 
право на цю святу землю.  Саме тому  постійно лізе сюди і всеядна 
московська варварська орда, аби довес                                             ти 
людству, що вони не  безбатченки,  не такі  мутанти, як їхній герб-
двоголовий орел, не безпросвітня золотоординська азійщина, яку вони 
успадкували, а нащадки аріїв. Тобто Київської Русі... Але, як казав 
Нострадамус: « Антихрист не відмовиться від цієї території й можуть 
статися нові лиха… (саме таке лихо ми бачимо в Криму й на Донбасі). Та 
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Бог буде до неї милостивий, і хоча люди сатани спробують керувати нею, 
це їм не вдасться…–Велика варварська імперія згине…»  (Ю.К. «Шлях аріїв», 

стор. 296).  Якщо Росія вважає себе переважно християнською державою і 
пішла війною на християн, то це свідчить лише про одне – цією державою 
править посланець диявола, нащадок Каїна-братовбивці… 

Але як би там не було, схоже, що нашій території належить і в 
майбутньому виконати якусь надважливу роль у житті людства.  Бо тут, 
очевидно, знаходиться творча лабораторія Творця в оновленні  
індоєвразійського  людства і «пуп»  майже 200 етносів. Українська земля, 
говорив усесвітньо відомий археолог Борис Мозолевський, тримає дух 
сивих доісторичних епох. 

 
Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, 

чом ви стали на папері «грішними словами»… 
«Я так її, я так  люблю Мою Україну убогу, Що проклену святого 

Бога,  за неї душу погублю!»- (Тарас Шевченко. Поема «Сон») 
Дивосвіт, у який ми потрапили, навіював багато різних думок і, 

насамперед, про те звідки є пішли люди на Землі, яке їхнє  покликання, 
хто такі  наші Боги, Ангели, Охоронці, Господарі? Навіщо ми їм потрібні в 
цьому велетенському акваріумі, який називається Земля?... Чому їм там не 
сидиться і вони раз-по-раз турбують нас своїми проханнями, порадами, 
настановами, попередженнями, погрозами, Учителями, Апостолами, 
Спасителями, Святими Книгами (Веди словена, Риг-Веди, Махабхарати, 
Упанішади, Книга Життя, Біблія, Коран, Удда, Авеста,…) безкінечними, 
льодовиками, потопами, стихійними лихами, епідеміями, НЛО?... Чому 
мільйони людей стають провидцями,  контактерами, характерниками, 
екстрасенсами,  жрецями, віщунами, шаманами, чаклунами, магами, 
відьмами… постійно отримують від якихось вищих розумів інформацію? 

Як залюднювалася Матінка-Земля в післяпотопні та післяльодовикові 
періоди?  Чи справді  в сакральних місцях Матінки–Землі зберігається 
генофонд  різних  рас, і в енергоінформаційних центрах в післяпотопні 
періоди їх вирощують, як ми вирощуємо птицю в інкубаторах, чи нові 
люди завозяться на Землю, як живі сутності, (як це бачили Берко й 
Ніколенко астральним зором), а тут уже їх доводять до певного рівня 
досконалості й інтелекту і розселяють по різних регіонах Землі?  Схоже, 
що це справді було десь так. Бо казкова інформація  про Ноя і його синів 
не витримує навіть простої логіки.  Щоб перевезти судном «кожної тварі 
по парі», то судно має бути таким  завбільшки, як територія кількох 
зоопарків. По-друге, щоб врятовані «тварі»-хижаки вижили і 
розмножились, то їм потрібні табуни їхніх жертв, а не лише пара. По- 
третє, щоб сини Ноя розмножилися й породили нові етноси, то треба везти 
гареми жінок різних рас… Тобто, цілком очевидно, що Ной перевозив 
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ДНК-генетичний матеріал всяк сущого на Землі. А потім було те, що 
бачили київські дослідники в Зоні Супперта. 

В решті-решт - кому ми і навіщо потрібні, кому молимось, хто наші, а 
хто не наші Боги, як себе поводити, аби не було потопів та сірчаних дощів?  
Біблія стверджує, що богів багато: «…і сяде на горі в сонмі богів на краю 
півночі…» (Ісайя.14.12-14). А ще Біблія застерігає нас не молитися іншим 
богам, бо Бог Яхве ревнивий. Чим також  підтверджує факт існування 
інших богів.  

  Чи тому Богові молиться Україна, якщо так жорстоко століттями 
окупанти  винищують її  війнами, репресіями, голодоморами?  Невже це 
плата за те, що ми мирний народ,  що ми вічно прагнемо бути на Землі 
Людьми, а не звірами, не загарбуємо чужі землі, не проливаємо крові 
сусідів? Невже в такий спосіб вищі сили хочуть  і нас  озвіріти?   

Певно, що ми в цьому  «Акваріумі» не золоті рибки, якими любується 
чи любуються вищі розуми, цивілізації, сутності, Боги... І ми тут не одні як 
на суші, так і у воді, і в  атмосферному океані, і Земля ця не наша, а 
якихось вищих сил.  Покищо схоже, що ми тут для Когось, як череда на 
пасовищі для нас.   

Науковці доводять, що ми є п’ятим заселенням Землі.  Попередні  
цивілізації, як тільки досягали такого науково-технічного розвитку, що 
вміли входити в енерго-інформаційне  поле Неба, набувати знань Богів, не 
слухатися Господарів - вампірів, намагалися від них звільнитися, то вони 
знищували людність і всяк суще потопами, льодовиками, хворобами, 
ударами комет чи спалювали дощем вогняної сірки, як Содом і Гомору. І 
це підтверджує Апостол Павло, який говорить, що новий прихід Ісуса 
Христа буде «не раніш, ніж люди не відступляться від Закону, запанує 
беззаконня  і піднесе себе людина вище всього, що зветься Богом». Поки 
цього немає, то це «стримує Його з’явлення». (Єв.ап.. П. 227.2-6.) 

 Щоб стримувати науково-технічний прогрес людства  в наш 
післяпотопний час, то як тільки окремі цивілізації досягали високого 
розвитку, на  них насилалися дикі варварські племена, які знищували їх, 
або опускали до свого варварського рівня?  А книжники, догмати, фарисеї, 
релігійні фанати привселюдно спалювали науковців на вогні, відрубували 
їм голови? Чи цілі народи кудись загадково зникали. Приклад цьому дає 
Бог Яхве. Як тільки Адам скуштував плід з дерева пізнання, то Бог його 
вигнав з раю, а його «гріховність» повісив на все людство.  Більше того 
нам наказано: «Не захоплюйтесь різними чужими вченнями» (ап. П. 
244.13.9.)                                                                   

Науковці знаходять багато речових доказів існування на Землі  до нас 
таких високорозвинених цивілізацій до яких нам  ще дуже й дуже далеко. 
На жаль, храми, піраміди, енергетичні космічні комплекси і споруди 
України (в т.ч. Мелітополя), Англії, Перу, Єгипту, Мексики... допотопного 
світу до цього часу є для нас загадками і не розкривають своїх таємниць. 
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Скажімо, цілком доведеним є і той факт, що  легендарна цивілізація  Куш 
(Ар’я Варта), яка мешкала в  Гімалаях у 2168 році до н.е. зазнала 
катастрофи на зразок нашого Чорнобиля 1986 р. н.е. Тільки незрівнянно 
більшої і майже вся загинула. Хто залишився живим, то тікав від радіації 
на інші землі – хто на захід, хто на схід, хто аби куди, щоб лише 
порятуватися. Науковці стверджують, що така ж доля спіткала й 
цивілізації Мохенджо-Даро та Ієрихона. А хіба не є дивиною, що в штаті 
Массачусетес США в кам,яній скелі знайдено металеву вазу вік якої 600 
мільйонів років, у Франції в крейдяних покладах знайдено металеві трубки 
вік яких 140 мільйонів років…    Людина вічно прагнула до пізнання 
божественного і земного, свого місця в них.  

 Якщо справді Душа є вічною, то Творець і тут поставив  Людині 
надійні бр’єри   процесу пізнання - позбавивши Душу пам’яті про набуті  
знання і досвід в попередньому житті. Святі Книжки навертають людей 
лише до набожництва, страху, покори і не дають науково-технічних чи 
реальних світопізнавальних знань. Жерці, шамани, віщуни, контактери, 
екстрасенси добували інформацію переважно від Позаземних Цивілізацій, 
або з інформаційного поля Неба.  Біблія називає  лише сім таких 
Позаземних Цивілізацій. (Іов. 9.9. Ісайя.14.12.) 

Людям є чому захищати себе від тих, хто живиться їхньою енергією, 
хто прирікає їх для цього на жахливі страждання від хвороб, воєн, 
революцій, природніх катаклізмів, епідемій…незалежно від того ким вони 
себе називають Богами, Ангелами, Архангелами, Позаземними 
Цивілізаціями, світлими чи темними силами Землі і Космосу.  Адже ці 
«благодійники» посилають їм не лише  Апостолів - просвітителів і 
Спасителів,  але й македонських, чінгісханів, наполеонів, гітлерів, 
сталіних, маоцзедунів…, яких не беруть ні кулі, ні снаряди, ні хвороби, ні 
теракти, ні змови, бо вони послані пролити ріки крові, принести силу-
силенну страждань людям, вихлюпнути Господарям море  психоемоційної 
енергії людей. І Біблія підтверджує цей факт, стверджуючи, що всяка влада 
від Бога: «..нема влади, яка не від Бога, влади, які існують, встановлені 
Богом» (св. Іоан.180.13.11.).  «Згідно із Законом Божим майже все 
очищається кров’ю, а без пролиття крові не буває прощення» (ап.. П. 
244.9. 22.) 

Саме тому, коли русоіудобільшовики винищували сотні тисяч 
священиків (проповідників Слова Божого, слуг Бога на Землі), церкви і 
Храми, коли репресували 50 млн. 114 тисяч ні в чому не винних  прихожан 
-чад Божих,  без суду й слідства трійки розстріляли 681692 тисячі мирних 
жителів, то наші «благодійники» й пальчиком не поворухнули аби їх 
захистити.  Те ж саме було й тоді, коли фашисти масово знищували і чад 
«богообраних».  Очевидно для них це було  звичайне «очищення кров’ю з 
прощенням». 
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А, можливо, у когось із них у час вселюдських страждань на Небі, в 
паралельному світі чи в найближчому до нас транс - фізичному пласті 
буття, у водяному чи повітряному просторах або весілля, або прийом 
високих гостей, або просто великі гульки чи спорудження пірамід, храмів, 
космодромів… І їм потрібно багато психоемоційної енергії людей.  

Наша трагедія в тому, що ми на Землі частина велетенського 
ланцюга  живих організмів, де кожен живе за рахунок енергії іншого. 
Всяк суще тут  від мікроскопічного й до рослинного, тваринного і 
людського світу мають одні й ті ж генетичні коди-інстинкти: самозахисту, 
самозбереження і саморозмноження.  І закон життя один на всіх – хто кого 
з’їсть, той і виживе. Виживає сильніший. (Коли дивишся документи про 
Голодомор, Голокост, щоденник Другої світової війни чи розваги панів на 
полюванні, то складається враження, що найжорстокішою і найогиднішою  
сутністю в цьому ланцюгу є людина).  

На жаль, цей закон чи інстинкт у Людини є сильнішим  за її розум, 
інтелект, культуру, духовність, моральність… бо його закладено на 
генетичному рівні, а розум, знання, інтелект, духовність, мораль, культуру 
треба постійно набувати, розвивати, вдосконалювати.  І за прикладами не 
варто ходити далеко. Всі розуміють, що ядерна зброя – це шлях до 
планетарної загибелі, але тваринний інстинкт, закладений на генетичному 
рівні, спонукає їх і надалі вдосконалювати зброю масового самознищення, 
готуватися до війни із собі подібним. Всяк суще стільки живе, стільки й 
бореться за свій життєвий простір.  

Проте провини Людини в цьому немає. Це і не брак Творця, як 
дехто вважає. Мовляв, Йому не вистачило талану створити Людину 
досконалою, морально чистою, інтелектуально й духовно багатою, яка не 
ворогує, не шкодить екології, живе , насолоджується в гармонії з 
божественим…  Проте, якщо Космічний Розум створив на Землі мільйони 
видів фантастичної досконалості живих організмів, то Він володіє  такими 
знаннями генної інженерії, що створити супер досконалу Людину у Нього 
немає проблем.  

Проблема у тому,  що в ланцюгу живих організмів вона такою просто 
не потрібна.  Для цього у Нього є Ангели, Архангели та ін.. В ланцюгу 
живих організмів, в системі енерго-інформаційного обміну та виробництва 
психо-емоційної енергії вона  Творцеві потрібна саме така… Тому «Нахил 
людського серця лихий від віку свого молодого…»,-підтверджує Боженька в 
«Бутті,  VIII. 21. «Ми знаємо, що ми від Бога, -каже святий Іоан,-і що 
весь світ лежить у злі»,  «все сотворіння стогне і мучиться... (262.5.19.). 
Тому що  «без пролиття крові не буде прощення»...  

Людину створено для того, щоб вона жила - раділа, закохувалась, 
співала, кричала на видовищних заходах, молилася, хворіла, мучилась, 
страждала, ворогувала, воювала, сама собі шкодила і знову страждала… 
тобто виробляла матеріальну, астральну, ментальну психоемоційну 
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енергію, живила нею наступну ланку ланцюга живих організмів, була 
генератором виробництва енергії для наших Богів, Ангелів, Пастухів, 
Господарів, Позаземних Цивілізацій…, які доглядають за нами, як ми за 
чередою.  

Цей факт також давно доведений, бо коли припиняються війни, то 
посилюються стихійні лиха, епідемії, землетруси... І наших Богів у цьому 
не звинуватиш, бо у них, схоже,  є свої Боги, яким вони так само потрібні, 
як і ми їм, бо цього вимагає ланцюг  живих генераторів психоемоційної  
енергії… Схоже, що  у них, як у комуністів, господарство планове, бо там 
усі біди-випробування для нас розписані, наші провидці саме звідти беруть 
інформацію про наше минуле, сучасне й майбутнє страдницьке життя.  

  Саме тому святими, тобто героями з яких ми маємо брати приклад у 
житті, є великомученики за віру. (Щоправда Московський патріархат  
святими робить і головорізів на зразок Андрія Боголюбського, який двічі 
спалював батьківську хату (Київ) і винищував, або забирав у рабство 
братів -русичів, двічі спалював і знищував русичів Великого Новгорода, які 
теж були духовно, демократично, інтелектуально незрівнянно вищими від 
варварської золотоординської Московії;  чи Миколу другого – душогуба, 
який розстріляв мирну ходу віруючих, втіг співвітчизників у Світову війну. 
Поки що хто що сповідує  те й освячує. Щоправда такий докір можна 
закинути майже всім народам цього світу. Тому що головними героями, 
гордістю націй є ті, хто проявив героїзм у війнах з іншими народами. Хто 
мужньо захищав свій рід, свою землю, чи загарбував інші землі й народи. 
Духовні генії -  поети, композитори, художники, науковці, священики… 
поступаються героям-убивцям. І цим якщо не все, то багато що сказано 
на підтвердження вище сказаного -СТ).  

В міфології багатьох народів є інформація про страшні бої Богів. 
Очевидно, на Небі так же чубляться, як і на Землі за землю, за душі 
людські. Як звірі чи люди б’ються за території. Сенсори подейкують, що в 
тій боротьбі хтось переміг і керує Конфедерацією Позаземних Цивілізацій, 
як на Землі це робить ООН чи Рада Європи… Мо й так.  Це, поки що, не 
підтвердиш і не спростуєш, саме тому воно має право на припущення.  

На жаль, наші науковці, богослови, філософи постійно ігнорують 
факт перебування людини в ланцюгу живих організмів. Тому, 
досліджуючи  проблеми людського й божественного, Земного і 
Космічного, постійно «літають у хмарах» утопічних фантазій, заганяють 
себе в глухі кути. Всю свою неспроможність віднайти істину, чи прості 
пояснення подій і явищ, списують на Сатану, (який у релігійній міфології 
уособлює темні сили Космосу), на його зле втручання у справи Господні. 
Такі автори не задумуються над тим, як вони такими пасажами 
принижують Творця. Ніби Він бідний такий безпорадний і нетямущий 
господар, що Сатана на Землі що хоче те й витворяє з його  створінням?  



127 
 

По-друге, такими пасажами вони роблять велику рекламу темним силам, 
виступають їхніми пропагандистами.  

Якщо за попередні 4 тисячі років на Землі було 14 тисяч 500 воєн, та 
ще більше стихійних лих, епідемій, революцій, масових садистських  
жертвоприношень, іншого горя людського, то, виходить, весь цей час  на 
Землі господарював Сатана?  Певно, що тут щось не те?!  Ми створіння 
Божі, отже усі ці випробування - це промисел Божий щодо людей. Щоб 
двигун людської психоемоційної енергії працював на повну потужність й 
безперебійно забезпечував нею вищу ланку живих організмів, саме тому 
«Світ,  лежить у злі.., все сотворіння стогне і мучиться»… І всі ці лиха 
для людей і всяк сущого на Землі не випадкові, не стихійні, а  
запрограмовані в енерго-інформаційному просторі Неба. Про них часто-
густо попереджують Апостоли, Пророки, жерці, провидці, контактери, 
шамани, які вміють отримувати звідти інформацію. Саме туди має бути 
спрямована думка провідних учених, щоб знати коли яке лихо нас очікує і 
як зменшити його трагічні наслідки, як унеможливити війни, які 
передбачені Творцем чи Творцями. Щоб знання грядущих Небесних 
потрясінь були такими, як у нинішніх синоптиків передбачення погоди.  

Щодо так званого «сатанизму», «диявольщини», темних сил», тобто 
негативу, протистояння, боротьби, війни, горя, сліз, сліз..., то його 
закладено в генетичний код всяк сущого на Землі, яке в ланцюгу живих 
організмів  має «стогнати і мучитись», виживати за рахунок енергії 
(життя) іншого. Месії, Спасителі розумним істотам, на зразок людини, 
можуть дати лише Статути моральної поведінки, пообіцяти спасіння душі, 
про яку ці істоти нічого не знають. Але змінити код  (в основі якого лежить 
принцип хто кого з’їсть, той і виживе– виживає сильніший) ніхто не 
зможе, бо це суперечитиме задуму Творця. Як тільки розумні істоти 
пізнаватимуть таїнства людського й божественного, то неодмінно 
пробуватимуть змінити свою долю, щоб не «стогнати і мучитися».  Що 
буде потім? Те, що й раніше було – потопи, льодовики, стихійні лиха, 
епідемії, розжарені сірчані дощі… Тобто пізнавати треба в міру, як 
синоптики погоду…  

Усі ми комусь із богів чи позаземних  цивілізацій належимо, 
молимось на них, просимо захисту і порятунку, годуємо своєю енергію, 
робимо жертвоприношення... Очевидно саме тому ми різномовні, 
різнорелігійні, різнокольорові, різнобогі, різноапостольні. На Матінці-
Землі мешкає близько трьох  тисяч різних етносів, кожен з них прибув зі 
своїми релігійними, соціальними  й моральними установками, має свою 
мову і сповідує свою віру. Усі вони, як і мільйони контактерів, провидців, 
сенсорів, шаманів, віщунів, характерників, цілителів… щиро вірять у те, 
що вони на контакті з Богом. І це є правда – енергетичні сутності, яким 
вони моляться, яких живлять своєю енергією, і є їхніми Господарями, 
Богами, Ангелами.  
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Мова кожного етносу має свою неповторну енергетичну частоту. 
Науковці стверджують, що лиш зачавшись в утробі Матері, людина 
отримує не лише канал зв’язку зі своїм космічним Світом, з якого вийшла 
душа для втілення, але й частоту мови свого народу, за допомогою якої 
вона  перебуває на зв,язку з цим Світом. Очевидно, це і є  енергетичним 
кодом  зв’язку зі своїм Богом, Ангелом, Пастухом, Господарем.  Не 
випадково Апостол Павло закликає людей молитися Господу Богу рідною 
мовою.  До Бога ближчий той, хто молиться рідною мовою... Коли ти 
молишся чужою мовою, то душа твоя молиться, а розум залишається 
безплідним …(Есфір,1,22). «Спочатку було Слово», говориться в Біблії, 
«Слово в Бога було і Бог було Слово». Тобто Слово – сакрал етносу. Усі 
народи світу моляться рідною мовою, окрім росіян, які моляться близькою 
їм церковнослов’янською. Саме тому, коли українці відстояли своє право 
теж молитися рідною мовою і відійшли від Московського Патріархату, 
вони зчинили такий ґвалт і спротив.  Бо їх, як і кожну релігійну течію, 
цікавить не стільки духовність прихожан, скільки  політичний вплив на 
інші народи та прибуток від них. Церква зполітизувалася.  Чим більше 
вона політизується, тим більше відходить від Бога, від світлих сил Неба. 

Схоже, що коли ми молимось чи звертаємось по  допомогу чужою 
мовою, то нас Боженька наш не чує. Ми потім нарікаємо на Нього, а він 
тут зовсім ні при чому. Коли людина молиться не на енергетичній частоті 
рідної мови, то вона легко потрапляє на гачок інших сутностей в тому 
числі і темних сил,  астральних вампірів з паралельного світу, польових 
цивілізацій, чи духів з потойбіччя. На людей, як і на нашу живність, море 
енергетичних сутностей - полювальників як у Земному так і в Космічному 
просторі, котрі  прагнуть поживитися  енергією людей.   

Саме тому всі загарбники, насамперед, знищували мову завойованого 
народу, етносу, знищували його еліту-носіїв Слова, культури й духовності.  
Це робили й наші поневолювачі – царська Росія, Польща, доморощені іудо 
-керманичі-табачники, маланчуки...  Більшовики пішли значно далі. Вони 
винищили не лише інтелігенцію, духовенство, але й Голодомором завдали 
смертельного удару по селянству, яке було носієм і оберегом мови, 
культури, духовності. Нація, етнос без мови – це нація, етнос без Ангела-
охоронця, раб окупанта, блудна істота, отара без пастуха, корабель без 
радіозв’язку з материком… 

Найтяжчою хворобою  людини є онко. Сенсори дедалі більше 
схиляються до того, що це наслідок того, що якась сутність прорвала 
біоенергетичну оболонку тіла й присмокталась до якогось органу. Якщо 
людина помітить це зразу, то лікарі швидко удаляють цей орган і вампір 
втрачає свою жертву. Якщо він  присмоктався так, що метастази пустив 
глибоко в тіло, то тоді летальний кінець неминучий.   

Тому не варто  людям так легковажно цуратися рідної мови і свого 
Бога. Любіть свою материнську мову. Хоча б за те, що мови для людства, 
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як квіти для Землі – кожна з них прекрасна й неповторна. Тим паче, що  
Творець дає людям різні мови не для забаганки, а для того, щоб   чути їх, 
їхні радощі, молитви, муки  і страждання  на певній частоті. І немає 
значення хто наш Бог, Господар, Пастух – чи це безротий свистун, якого 
бачили Берко й Ніколенко в Зоні Супперта, чи талановито намальований 
людиноподібний образ Отця і Сина, (хоча Біблія забороняє це робити), чи 
це сутність з Позаземної Цивілізації, з якою Марчук мав постійний зв’язок, 
чи сутність з енергоінформційної польової форми життя, чи з паралельного 
світу, чи з якогось абстрактного Неба-Космосу, чи з океану,  атмосфери, 
стратосфери… нам це не дано знати, як і бачити. Бо зайцеві вовка не 
можна показувати. Зразу буде шок, інфаркт, інсульт і повний «гітлер 
капут»… 

Певно, що нам хотілося б бачити нашого «благодійника». Але це не 
головне. Головне, що Він є, багатьом, хто Йому молиться рідною мовою, 
просить допомоги – Він допомагає. Це також факт неспростовний. Цим 
Він також підтверджує  факт Cвого існування. Коли так, то ми маємо 
поважно до Нього ставитися,  просити допомоги в скрутні хвилини життя, 
чи молитися за дітей своїх, бо він наш Господар і наша доля в Його руках. 
Хто не молиться, не звертається до Нього рідною мовою,  тобто не дає 
Йому свою енергію, не підтверджує Йому свою відданість, то це все одно, 
що кізонька не доїться, курочка не несеться, киця мишей не ловить. Що їх 
чекає – всі знають, хто не знає, то здогадайтеся з трьох раз… 

Добре тим народам, яким явилися їхні Боги й визнали їх своїми  
обранцями.  Наша ситуація складна тим, що не нас обрали, а ми обирали 
кому з чужих Богів молитися. Князь Володимир, після тяжких трудів у 
гаремі, вирішив  силоміць відлучити нас русичів від нашої сонячної 
гуманістичної Рун-Віри, споконвічних уже стократ намолених Богів – 
Спасителя на зразок Ісуса Христа Мітри і святої трійці:  Дажбога-Бога 
Сонця, Велеса-Бога Землі, Стригбога-Бога Вітру і навернути в іншу віру. 
(До речі, Мітра – Бог сонячного світла, любові й гармонії. Якщо вірити 
науковим джерелам, то і Мітра, і  Дажбог  народжені так же, як і Ісус 
Христос 25  грудня). 

Геополітична ситуація справді вимагала  віросповідального 
приєднання  Київської Русі або до країн, які сповідують  християнство, яке 
обрала Європа, або до мусульманства, яке обрала Азія, або до індуїзму чи 
буддизму які обрали наші родичі індуси та їхні сусіди, або до іудаїзму, 
який охоплював тоді  майже всю сучасну Росію й активно зазіхав на 
терени Київської Русі.  

Він, як і ми сьогодні, взяв курс на Європейську духовність, на 
християнство. Певно, що якби не геополітичні інтереси, то ми повинні 
були славити своїх Богів, або ж бути в одній вірі з тими, з ким вийшли з 
однієї колиски – з індійцями. За даними Книги Життя і манускриптів ми з 
індійцями –діти одних батьків. Тим паче, що їхня віра (індуїзм і буддизм), 
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як і Рун Віра, більш просвітлена, гуманістична й людинолюбна, 
спрямована не на  приниження Людини, що ти «раб», «ізгой», «поганець», 
«шулуха», «гидотна»… не на залякування її пеклом та іншими 
страшилками, не на спокутування гріхів кров,ю, а на духовне її збагачення, 
просвітлення і возвеличення, на  пізнання Божого світу, інформаційного 
простору Неба не для того, щоб віднайти кращу зброю на сусіда, а для 
наближення до божественного...  Схоже, що мають рацію ті богослови й 
науковці, які стверджують, що єврейські і мусульманські боги від силових 
структур Неба, буддистські та  боги африканських племен– від структур 
гуманістичних.  Тобто,  вибір Бога  нашими князями був вимушеним і не 
найкращим.    

Звичайно, можна було б спокійно без ламання хребта людям прийняти 
християнство, як більш сучасну,  інформаційно багату, протягом 
тисячоліть уважно виписувану віру, але не цуратися й своєї. Євреї ж не 
побоялися відкинути християнство, не визнати Месію й залишитися у  
своїй національній вірі – іудаїзмі.  

Як ми вже наголошували, про нас, людей п’ятого заселення Землі, 
наші Господарі  турбуються постійно і посилають  нам  Учителів, 
Пророків, Спасителів - Раму, Мітру, Заратустру, Будду, Брахму, Крішну, 
Шіву, Ісуса Христа, Конфуція, Магоммета... Не одного для всіх, а кожній 
великій групі людей різних і надавалися  різні духовні конституції життя. 
Африканським і латиноамериканським невеликим народам, племенам такі 
Посланці, Учителі, Усмирителі, духовні конституції  не потрібні були, бо 
їм їхніми Богами, Господарями … дано було достатньо високі знання Землі 
і Космосу і вони жили окремішньо від світу урбанізованого і горя не знали.  
Аж допоки до них не прибували кровожадні, жорстокі, більш технічно 
продвинуті  християни.  Які ламали духовні хребти цих народів, убивали 
мови, споювали їх, перетворювали на рабів.  

Тобто-жоден  із Спасителів не спас людей від воєн. Навпаки - світ 
ставав дедалі жорстокішим, війни масштабнішими, горе вселенським… А 
релігійні фанатизм, сектантство, догматизм ставали  потужним 
джерелом постійних чвар, кровавих воєн і терактів. Нетерпимість, не 
сприйняття інших поглядів, думок і світобачення, які ми часто-густо 
спостерігаємо й сьогодні, – це ознака низького рівня духовної культури 
цивілізації і служителів церкви. Скільки б ці книжники й фарисеї не 
прикривалися Богом, листами Апостолів, то це шлях у прірву безкінечних 
воєн. Шлях до Істини, тобто до божественного лежить у любові, 
плюралізмі думок і світобачень, в постійному осягненні незвіданого. 
Догматики, догматизм, канони, закони церковників – це глухі кути 
поступу.   

На жаль і християнство хрестовими походами,  інквізицією, 
завоюванням і поневоленням інших народів, міжусобними війнами, 
постійною міжконфесійною ворожнечею  замазалося невинною кров’ю й 
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гріховністю, (гріховністю в гуманістичному розумінні, а не в розумінні 
апостольського кровопролиття задля очищення) по самі вінця.    

Очевидно, що мали рацію відомі українські письменники Олесь 
Бердник і Сергій Плачинда , які казали, що навіть і з приходом  Ісуса 
Христа нічого на Землі не змінилося – людина була звіром, ним вона й 
залишилася… Ми нітрохи не наблизилися до розуміння світобудови  і 
свого місця в ній. За війнами, за взаємопоборюваннями, за звірством руки 
не доходили до пізнання себе і  Бога. Релігійні фанати, окремі конфесії  
(нащадки Каїна) навіть у наш час  освячують братовбивчі війни, 
нацьковують християн на християн, сіють міжнаціональний і 
міжконфесійний розбрат.  

Те, що кремлівський сатана послав християн убивати християн 
України, шіїти воюють із сунітами і навпаки, варварські терористичні акти, 
постійний розбрат на релігійному грунті не лише незаперечно підтверджує  
вище сказане, але й показує до якої бездуховності й гріхопадіння 
опустилася наша цивілізація і церква зокрема, як обездуховнилася релігія.  

Тому мають рацію православні богослови, які стверджують, що 
віруюча людина не та, що ходить до церкви, молиться, співає завчені 
псалми, а та, яка буттям своїм дотримується Заповідей Христових. 
Зашореність релігійних фанатів, які сліпо дотримуються вигаданих 
церковниками канонів, догм, законів, проявляють нетерпимість до 
інших думок і віросповідань, як вогню бояться езотерики, залякують 
прихожан Богом - гальмує поступ до істини, тобто до пізнання енерго-
інформаційного простору Неба, до божественного.  

Отже ми стали  молитися іудейському християнському Богові Яхве. 
Наша Книга  духовного життя – Біблія.  Тому духовні конституції інших 
народів  нас не повинні цікавити, як говорить апостол Павло. Церковники 
–книжники, догматики, фарисеї категорично забороняють дивитися що 
написано в духовних статутах інших віросповідань, (хоча  розуміють, що 
всі вони від Творця), не сприймають містики, хоча Біблія - суцільна 
містика, коди, алегорії, метафори, загадки, ребуси і страшилки, страшилки, 
насилля, агресія, жертвоприношення, кров, егоцентризм обраного народу, 
погрози ревнивого Бога… не зважаючи на те, що глибока зашифрованість 
змісту  Біблії призводить до сум’яття  духу і розуму, породжує силу-
силенну вірувань-конфесій, течій, сект зі своїм тлумаченням Біблії, 
божественного і людського.  

У  Біблії говориться,  що в кожного свій шлях до Бога. У мене цей 
шлях важкий. На ньому непосильним тягарем лежить смерть моїх 
чотирьох братів і сестер та їхньої матері, смерть  252 односельчан та 
мільйонів співвітчизників під час русоіудобільшовицького Голодомору. А 
скільки їх полягло у  війнах, які постійно прокочуються нашою 
Батьківщиною, щедро обливаючи її слізьми і кров’ю невинних людей. За 
що така кара нашому народові? Якщо є Бог, той, що Любов, як подають 
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Його церковники, то навіщо Йому це кроваве місиво,  такі знущання над 
нашим народом?  Хоча читач теж може сказати мені: дядьку ви забулися 
про те, про що щойно говорили - про ланцюг живих організмів і звірині 
інстинкти, про те, що допоки не проллєш кров, то не буде прощення?  

Коли читаєш Біблію, то невільно помічаєш, що Той, Якого іудеї 
нарекли Богом, описали Його на свій смак і на свою користь, Той, що ніби 
суцільна Любов не може бути людям моральним авторитетом, а тим паче 
християнам. Бо Він любить лише один народ,  решта просто ізгої, «раби», 
«поганці», «гидотна»... Тобто Він (насправді ті, що писали Біблію) заклав 
основи нацизму, рабства, Голокосту на Землі, соціальної нерівності й 
несправедливості. Він наказує іудеям помститися мідіянітам та іншим 
сусіднім народам за кривди Ізраїлевих синів: «…позабивайте кожного 
чоловічої статі. А тепер позабивайте кожного хлопця поміж дітьми, і 
кожну жінку, що пізнала чоловіка на мужеськім ложі повбивайте. А всіх 
молодих жінок, що не пізнали мужеського ложа, зоставте живими для 
себе»… (Біблія стор.173).  «І ти винищиш усі ті народи, що Господь, Бог 
твій дає тобі – не змилосердиться око твоє над ними»… «Він (Бог) 
вижене численні поганські народи перед тобою…ти їх винищиш»...(Біблія, 
стор.187, 188). Як зрозуміти тоді слова пророка Софонія: «Господь 
справедливий, - він кривди не чинить». Або Іоанна: «Бог є любов», «Бог є 
світло, і немає в ньому ніякої темряви» (260.4.8.).  Щоправда їм 
суперечить Апостол Павло: «Бог наш-вогонь нищівний» (248.12.29.). «У 
гніві простуєш Ти по Землі й з обуренням пожираєш 
народи»..(Аввакум.3.12.)  

Жорстокі жертвоприношення  (тобто хабарі) теж не люди  придумали. 
Навіть при обрізанні Ісуса, згідно із законом Господнім, треба було 
принести в жертву пару горлиць, або голубенят. (Нов. Зав. 66.23.) «Мойсей 
покропив народ іудейський весь кров’ю телят і козлів». (А ми думаємо-
чому вони такі розумні?) «Також окропив кров’ю скнію і всі богослужебні 
сосуди, говорячи: це кров завіту, що Бог заповідав нам» (244.9.19; 9.20. 
9.21.). У Мойсеєвому п’ятикнижжі там невинних тваринок і ріжуть, і 
смажать і все це Господу Богу. Який же Він бідний голодний, як Він 
любить хабарі-підношення. Щось тут «мудреці» явно перемудрили. 

 Отак ті, що писали Біблію, заклали зловіщі зерна Голокосту. Зробили 
Бога кровожадним катом, у якого не вистачило талану навернути шість 
народів Палестини до своєї віри і він наказав іудеям знищити їх.  Рили яму 
під іших, але й самі туди впадуть і верещатимуть на весь світ про свою 
святу невинність. Навіть вселюблячому Христу «мудреці»  приписали такі 
слова: «Хто любить батька чи матір більше, ніж Мене, той Мене не 
достойний». «Хто не зненавидить батька і матір своїх, не може бути 
моїм учнем…»  « (Лк. 14, 26).  «Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся 
називатися сином дочки фараонової» (246.11. 24.)… Коли читаєш таке, то 
невільно ловиш себе на думці, що ми щось таке теж проходили. Радянські 
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іудобільшовички так ідеологізували життя наших людей, що зашорений 
відморозок Павлик Морозов здав свого батька чекістам.  Десятки років 
нашим дітям показували цей  іудейський  «героїзм» з якого треба брати 
приклад...  

Отака любов. Оце тобі – Богоморальні засади Біблії  на які ми маємо 
молитися, сповідувати, запроваджувати у життя… оце такі мораль, 
духовність, культура, безкінечні заклики  церковників духовно 
збагачуватися. Як бачимо - німецький фашизм відпочиває… І Голокост не 
німці придумали, а іудейські мудреці, які писали Старий Завіт під себе. 
Тому й не дивно, що в основу своєї віри (іудаїзму) вони взяли 
п’ятикнижжя Мойсея, яким починається Біблія. Й апостол Павло суворо 
застерігає іудеїв: «…той, хто зрікся Закону Мойсея, - карається 
смертю»…  Автократичний каральний більшовизм проглядається по 
всьому тексту.  

Тому  не дивним є  те, що іудеї в 1917 році здійснили в Росії кроваву 
жовтневу революцію, під час якої  репресовано було десятки мільйонів 
громадян, що іудеї-більшовики-енкеведисти на чолі з Кагановичем взяли 
найактивнішу участь в організації і проведенні Голодомору (майже всі 
комісари були іудеями). Після Голодомору трійками і в катівнях почали 
масово розстрілювати тих, хто вижив. Насамперед інтелігенцію й 
заможних селян. Нарком внутрішніх справ УРСР Ізраїль Леплевський в 
1937 році робить «розгон» тим обласним начальникам, які розстрілюють 
лише половину арештованих. Голодомором та репресіями за активної 
участі іудеїв знищено понад 6 мільйонів українців, а через 4 роки самі 
зазнали такого ж людожерства–Голокосту. Тобто - самі посіяли, самі й 
пожали… Жаль лише, що від того людожерства постраждали переважно 
невинні прості євреї і їхні діточки. Жаль. Сучасним «богообраним» 
талмудистам, які в основу своєї віри поклали Мойсеєве п’ятикнижжя 
Старого Завіту , хочеться сказати – схаменіться…  

Або як пояснити таку ситацію, коли заради Бога і віри мати залишає 
чоловіка і трьох дітей і йде до братів і сестер у вірі?  Як після всих цих 
текстів Біблію можна називати святою?  Тоді «Майн кампф»,  «Капітал» 
Маркса з його жорстокою диктатурою пролетаріату теж треба називати 
бодай напів святими. І церковники закривають на це очі.  Більше того, 
деякі богослови заявляють, що той, хто осуджує іудеїв за їх Голокост над 
шістьма народами Палестини, то той антисеміт. Хто осуджує Яхве за 
вселенський потоп, за знищення людей сірчаним дощем, хто не сприймає 
слова апостолів: «…у вогні полум’яному, (спалити) щоб відплатити тим, 
що не знають Бога», «..вони приймуть кару вічної загибелі від лиця 
Господнього». (227.1.8; 1.9.) та ін., то той стає на бік Сатани. Правда 
знайоме – той, хто проти диктатури пролетаріату, колективізації, 
розкуркулення,  репресій -той ворог народу… Один в один списано. Так 
же як і «хто не працює, той і не їсть»… 
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Талмудисти, книжники, деякі апостоли, окремі богослови категорично 
забороняють  аналітичне чи критичне ставлення до Біблійних текстів - 
«світильника духу і розуму». Згадаймо: «партія – ум, честь і совість 
епохи». Дивно, що це говорять ті, хто знає і навіть нам розповідає про те, 
що біблійне «Буття» охоплює  інформацію шумерських і єгипетських 
мудреців допотопного світу, що Мойсеєве п’ятикнижжя написане було ще 
за три тисячі років до народження Мойсея.  

Певно, що «мудреці», які писали  п’ятикнижжя, з тих текстів що 
захотіли те й вилучили, що захотіли те й дописали на свою користь. Таким 
охоронцям зла у Святому Письмі теж хочеться сказати: якщо вас це не 
цікавить, не хвилює, не тривожить, то є великий сумнів у тому, що ви 
Люди. Козу баби Параски теж мало обходить те, що її тримають у загороді, 
ведуть на цепку, доять, охороняють від вовка, коли захочуть тоді й  
відлупцюють або заріжуть і засмажать.  Насправді ми не повинні забувати, 
що Біблію писали люди різних суспільно-політичних епох і, переважно, 
одного етносу. Того етносу, психологія якого зазнала незагойних травм 
тривалим перебуванням у рабстві, поневіряннями по світу, звірячим 
знищенням сусідських народів. Те, що вони втішаються кропленням 
кров’ю,  уже говорить про  певні збочення психіки. Важко не погодитися з 
тими, хто стверджує, що кровавий більшовизм-це явище  суто іудейське. 
Нормальні етноси окроплюють себе й молитовні приміщення освяченою 
водою, щирою молитвою, одухотворяються добрими вчинками, любов’ю 
до ближнього і всяк сущого на Землі. 

Тому не ми грішимо, осуджуючи біблійний  садизм, богообраність, 
пещерний шовінізм, а ті, що її писали. Невільно пригадуються слова Івана 
Франка. Коли він прочитав Програму більшовиків-ленінців, то сказав: 
хороша штука і грамотно написана, тільки занадто стирчить з неї 
хитрий писок іудея…  

Не даремно люди-гуманісти завше боролися проти цього Біблійного 
людожерства. Гностики вимагали відділити Старий Завіт від Нового. 
Єретик Маркіон ще у другому столітті намагався небезпідставно довести, 
що Старий Завіт – від диявола. Він не відповідає елементарним поняттям 
про етику, мораль, духовність, любов, гуманізм, людяність… Лютер 
зробив це спокійніше й довів на засіданні Святих отців і Короля , що 
іудейські мудреці перемудрили на свою користь і на шкоду Святому 
Письму.  Так появився протестантизм. Зашифрованість, недомовленість, 
нерозкритість багатьох текстів, суб’єктивізм авторів, а потім богословів, 
які приписали Богові те, що Йому й не снилося, спонукали людей самим 
шукати відповіді і шляхи до істинно  духовної віри. Навіть нами 
любимому Ісусу Христу, який є уособленням Добра, Любові, Милосердя, 
Співчуття, Справедливості, Саможертовності приписують роль ката на 
зразок Гітлера, Сталіна та ін. людожерів.  Коли Христос прийде вдруге на 
Землю, то «Він буде судити бідних по правді, і справи страдників землі 
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вирішувати по істині; і жезлом уст Своїх вразить землю, і духом уст 
Своїх уб’є нечестивого…» (Ісая.1-9 ). Ось так ! Знову убивства, кров, 
смерть... Ховайтесь хто куди може… Хоча сам Ісус Христос каже: 
«Милости хочу, а не жертви» (Єв.Мт.13.11.) 

Як наслідок, не розуміння Того,  Хто сама Любов, безкінечних 
біблійних ребусві і страшилок, на ниві християнства появляється сила 
силенна релігійних течій, конфесій і сект: православні, католики,  
протестанти, григоріанці, уніати, баптисти, реформатори, адвентисти, 
лютерани, Свідки Єгови, п’ятидесятники, мормони, моністи, кальвіністи… 
В Україні нині діють майже 400 релігійних конфесій і сект. Причини 
виділення віруючих в окрему течію-парафію були різними. Насамперед,  у 
тлумаченні не виписаного чи зашифрованого в Біблії. Скажімо - хто 
уособлює Святий дух –лише Бог чи й Син, чи вважати святою Матір Божу, 
чи це була звичайна жінка, Чи Ісус Христос Син Божий чи звичайна 
людина Пророк, чи молитися абстрактному невидимому Богу, чи 
намалювати Його, Ісуса, Матір Божу  в обазі людини, чи треба християнам 
хреститися чи ні ???…  

У кожної конфесії чи секти своє розуміння й тлумачення цих 
«ребусів». Хоча майже у всіх у них є спільна риса – не сприйняття іншого 
бачення, поборювання іншого, більшовицький максималізм, часто-густо 
відверта ворожість до іншого віросповідання. 

 Пошуки шляхів до істини завше були шляхами до Бога. Кожна течія 
обрала свій шлях до Нього і лише Він має право судити, чи осуджувати. 
Осуджувати треба лише постійні міжконфесійні чвари, в основі яких 
лежать не духовні засади, а переважно комерційні  інтереси, боротьба за 
прихожан.  Чим більше прихожан, тим більше у служителів церкви крутих 
тачок, тим округліші їхні постаті, тим менше вони читають Євангеліє і 
проявляють милосердя до простого люду. Залякані ними бабулі останню 
копійку віддають їм, аби лише страшний Боженька  не карав їх.  Як тут не 
пригадаєш слова Ісуса Христа, який говорив: «Горе вам, книжники і 
фарисеї, що поїдаєте житла вдів і лицемірно довго молитесь…Ви ззовні 
здаєтесь людьми праведними, а всередині сповнені лицемірства і 
беззаконня. (МФ,23- Ю.К. Пікч, стор.127). 

Проте знаходяться новоявлені «апостоли», які з більшовицькою 
суворістю борються з розмаїттям вірувань, з прагненням мирян молитися 
Богові рідною мовою, як і заповідав Апостол Павло. В своїй каїновій 
вседозволеності вони  розписуються навіть за самого Бога. Читаємо в 
Інтернеті виступ речника УПЦмп О. Драбинка: «хто не дотримується 
канонів, той розкольник… цього не допустить сам Бог..». Молодець 
Драбинка, тільки навіть в іпостасі диякона Біблію все таки читати треба… 
Проте навіщо? Головне - «бути покірним великому господину і Отцю 
нашому Святійшому Патріарху». (Звичайно, про Кіріла йдеться).  
Молодець, службу Божу правильно зрозумів, така позиція, це саме та 
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драбинка по якій Драбинко височенько вилізе.  Хоча після таких слів  
автора-симпатичного, доглянутого, гарно вгодованого уже не сприймаєш 
ні церковником, ні Людиною - звичайний раб, лакуза, запобігайленко – 
«чего изволите?», звичайний  ідеологічно зашорений релігійний 
більшовичок, новоявлений Павлик Морозов.  

На жаль церковники, християни в своїй більшості, мовчки й 
догматично прийняли й  існування вселенського зла  в образі 
«богообраних», яке зачаїлося у Біблії в Старому Завіті і живе поміж нас. 
Воно зловіще проявилося в Книжці  письменника С. Рота і політичного 
діяча І. Зангвіля -«Ныне и навсегда». В ній висловлено пророцтво, що 
з’явиться месник і за наругу над євреями в Європі і  Росії  він знищить 
Європу. Зглянеться тільки на немовлят і неписьменних. Україну (месник) 
перетворить на волаючу пустелю. Усі молоді жінки- українки будуть 
зґвалтовані, перш ніж їх уб’ють… (Ю.К. ВСІ,стор. 236). А ще можете 
почитати «Протоколи сіонських мудреців»   і ви побачите яке вселенське 
зло породив Той, що писав Старий Завіт і подав усе це від Бога. Святий 
Іоан застерігає й обурюється іудеями: «Не мстіть за себе, улюблені, але 
дайте місце гніву Божому», «Як же ти, навчаючи інших,- себе не  
навчаєш. Проповідуєш не красти,-крадеш», «..є багато непокірних, 
марнославних, обманщиків, особливо з обрізаних» (236.1. 11.)  «Ти 
хвалишся Законом, а порушенням Закону зневажаєш Бога», «Іудеєві не 
поможе саме обрізання» (св. Іоан. 180.12.19; 171. 2. 23; 3.23). « О змії, о 
роде гадючий»..(Мт. 34. 31) Те ж саме говорять і Лука й Іоан (Лук.111.7; 
104.3.7.). 

Голокост, а також те, що їх виганяли, як нечисту силу, майже з усіх 
країн, де вони поселялися, ідіотизм, що серед тих, хто здійснював 
фашистський Голокост був  іудей оберштурмбанфюрер СС Ейхман, єврей 
Курт Герон робить фільм про те, як гарно живеться євреям у фашистських 
концтаборах, схоже нічому їх не навчили. Расизмом, зверхністю, 
ненавистю до інших народів, вони спонукають людство до нових 
Голокостів. Їхні таємні екстремістські товариства й течії талмудистського 
спрямування як гриби -поганки ростуть по всьому світу, як ракові пухлини 
на тілі людства. Ми, виявляється, для них не люди, а «раби», «ізгої», 
«поганці», вони «зерно» а ми «шулуха», і в книжці «Ныне и навсегда», в 
«Протоколах сіонських мудреців» вони не приховують того, що з нами 
будуть робити приблизно те, що й мають робити з «поганцями», «гоями», 
«шулухою», що робили з мідіянітами…  

Не даремно харківський високоморальний єврей Едуард Ходос у 
книгах «Єврейський синдром» просто волає до своїх одноплемінників - 
схаменіться, бо ж самі спровокуєте  новий Голокост,  знову постраждаєте 
не ви, а прості ні в чому не винні євреї…  

Звичайно, сверблячку  прихильників ідей викладених в книжках 
«Ныне и навсегда», в «Протоколах сіонських мудреців» можна зрозуміти – 
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в Біблії вони кілька раз називаються не просто богообраними, але й 
«святим народом для Господа, Бога». (Після такого прогинання Яхве перед 
іудеями проста людина не знатиме кому й молитися- чи «святому для Бога 
народу» чи самому Богові?) Незважаючи на те, хто так там написав, але від 
такого «криша» легко поїде в будь-кого. Схоже, що у деяких 
«богообраних» з «роду зміїного» расистів «криша» уже поїхала  і вони 
знову шукатимуть причину Голокосту у комусь, тільки не в собі… Ось 
чому християни справедливо вимагають, щоб у Києві в Бабиному Яру 
поруч з пам’ятнитком жертвам Голокосту стояв пам’ятник жертвам 
голодомору й репресій, незрівнянно більшим жертвам, які вчинили іудо-
більшовики не лише в Україні, на теренах колишньої царської Росії, але й 
у світі. По-перше, це буде справедливо, по-друге, людство бачитиме де 
затаївся корінь зла.  

Не є прикладом старозавітний  Яхве християнам і людям взагалі і як 
Творець,  і як Батько  – сотворив  Адама і Єву і не захистив недосвідчених 
чад своїх від стократ мудрішого Змія.  Послав людям Сина, як Месію, і не 
захистив Його від кровожадних палачів. Не показав, як всемогутнього, 
великого, світлого Сина Свого.  Хоча способів захисту було безліч – і 
навести на палачів страх, і використати стихії природи, і налякати всіх 
небесними явищами, чи кожного, хто доторкнеться до Ісуса, якого вели на 
розп’яття, зразу усипляти і цим довести, що він Син Божий, Месія і 
торкатися до Нього поганцям не дозволено… Сина розпинають, голову 
Івану Хрестителю відрубують, Мессію не визнають, християнства не 
приймають… Весь християнський світ шокує цей вандалізм, а Його і їх 
ні…  

Бо так задумана живодерна  а-ля-трагікомедія з розп’яттям для 
залякування «рабів», «гоїв», «шулухи», «поганців», «гидоти»…  А, 
головне, щоб людей переконати, що гріхи можна скупити лише кров,ю  і 
спокійно сприймали кровопролиття у безкінечних війнах, революціях, 
терористичних актах, стихійних лихах. Й Апостол Петро підтверджує це: 
«Як Христос постраждав за нас тілесно, так і ви озбройтесь тією самою 
думкою, бо хто страждає плоттю, перестає грішити».(256. 4.1.). Так, 
так!! Про сценарій цього жахливого дійства (розп’яття) архангел Гавриїл 
повідомив ще за 5 століть до Різдва Христового. Ісус Христос теж знав що 
його чекає. «А Ісус, знаючи все, що має статися з Ним, вийшов»… (св.Іоан. 
128.4.) Так же як він знав, що по сценарію його цуратимуться деякі учні по 
декілька раз.  

Це ще раз підтверджує те, що на Небі все сплановано. В тому числі 
коли які будуть війни, революції, стихійні лиха, епідемії, потопи, 
льодовики, вогняні дощі… Ось чому Космічний Розум не пускає людство 
до «яблука пізнання»- енерго - інформаційного простору Неба. Бо люди 
тоді  пробуватимуть уникати страждань і смертей, не даватимуть психо-
емоційної енергії стільки, скільки потрібно вищій ланці живих організмів. 
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Тому не варто Іуду звинувачувати у зраді – йому визначена така роль у 
«виставі» і він її зіграв так, як наказано.. 

І воскресити Сина Свого не зумів ні по-людськи, ні по-християнськи, 
а тихесенько, щоб ніхто не бачив. Що також у людей викликає більше 
запитань, ніж відповідей. Поки що виходить чисто по-більшовицьки – не 
чув, не бачив, не знаю, але вірю. Як із творами Солженіцина в радянський 
час – не читав, не чув, не бачив, але сурово осуджую і щиро вимагаю не 
випускати паскудного автора із Соловків, або взагалі розстріляти…  

Мойсеїв Яхве не є справедливим. Бо чужі надумані гріхи (Адама і 
Єви) повісив на все людство. «Проклята земля за тебе, скорботно будеш 
живитися від неї у всі дні життя твого… у поті чола твого будеш їсти 
їхіб, аж поки не повернешся у землю, з якої тебе взято, бо прах ти…» 
(бут. 3.17-19.) Або такий факт: «…сини Божі почали входити до дочок 
людських, і вони почали народжувати їм…», «Вони народжують на землі 
велетнів не по духу, а по плоті, і за це буде велика кара на землю, земля 
буде вповні омита від усієї нечисті». (Бут. 6.2-4, Єнох. 20.17). Ось так, 
сини Божі блудствують, а  велика кара буде на Землю. Щиро дякуємо… 
Ми не знаємо сини Неба чиї це сини? Але з цієї інформації випливає, що у 
небожителів такй же духовний і морально-етичний розгардіяш, як і на 
Землі. 

Прикро, що Люди мають вірити не з переконання чи з любові, а від 
страху, що ось прийде на Землю Господар і почне винищувати людей за 
наші не свої гріхи, як іудеї медіянітів і українців , чи фашисти євреїв … «А 
тепер, Ізраїлю, чого чекає від тебе Господь, Бог твій? Тільки того, щоб 
боятися Господа, Бога», «…Бог великий, сильний та страшний»… (Б.193, 
19). «…і буде він читати в ній  усі дні життя свого, щоб учитися боятися 
Господа», (Б. 200). Можна було б себе заспокоїти тим, що звертається Він 
до синів Ізраїлевих. Але ж ми прийняли християнство і Біблію, а не вони… 

Важко сприйняти й те, що Яхве знає, що наступить Апокаліпсис, що  
на Землю прийде Сатана, але нічого не робить, аби захитити свій народ. 
Святий Іоан в Одкровенні також пророчить людям «три горя», але не каже 
як їх людям уникнути. Це також факт на підтвердження спланованості 
кари людям.  Гріховність людства видається абсолютно надуманою, як 
кажуть притягнутою за вуха. Бо з моральної точки зору  коли господар 
розмножив череду, то він за нею й доглядає, несе моральну і духовну 
відповідальність за неї. Якщо череда вийшла з огорожі і почала  топтатись 
по городу чи побрела невідомо куди, то не череда винувата, а господар, 
який погано за нею доглянув. Тут ця моральність не проходить. Тут 
проходить мораль байки Крилова: «Вовк та ягня». 

Яхве рівнивий, егоїстичний, жорстокий і наказує любити, молитися  
лише Йому. Якщо будеш молитися іншим Богам, то тобі буде дуже зле.  
Кільканадцять раз Він застерігає віруючих, щоб не молилися іншим богам. 
А там де моляться наказує іудеям жорстоко знищувати цю «гидоту», цих 
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«поганців». Лексикон дуже «культурний»??? Рівнивий-значить у чомусь 
слабкий, боїться суперників...   

Ніхто на знає не відає кому ми молимось, що в Святому письмі 
істинне, а що надумане «мудрецями» та соборами церковників?  Адже 
писалися тексти Біблії не лише різними людьми, але й у різні епохи. 
Проте, усім нам прийнятні Євангеліє, Завіти Христа, які сповнені 
миру, глибокої людяності й гуманізму.  «..в Ісусі Христі …віра, яка діє 
любов’ю», «Люби ближнього твого, як себе самого» (Єв. 210.5.6; 7.15.). 
«Відкиньте все те: гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з 
уст ваших», «не говоріть неправди один одному», «Одягніться… в 
милосердя, добрість, покору, лагідність, довготерпіння», «зодягніться в 
любов, яка є сукупністю досконалості», «шануйте тих, що працюють 
поміж вами і старіших ваших», «будьте в мирі між собою»…(Єв. 222.3.8; 
з.9; 3.14; 5.13).  

Очевидно мають рацію богослови, які стверджують, що Євангеліє 
писали не іудеї, а галілеяни-назареї, які були учнями русявого, 
голубоокого, з гарним прямим носом галілеянина Ісуса; що Новий Завіт 
справді стоїть на індоєвропейському месіанстві.  Саме тому іудеї й не 
прийняли ні гуманного християнства, ні інородця Месію – Ісуса Христа. 
Але це все лише припущення.  

Наша Рун Віра не менш гуманна й людинолюбна, в ній немає  таких 
страшилок, люті, крові, зневаги до Людини.., але в Євангелії на новому 
етапі розвитку людства гарно виписані найвищі духовні цінності, які 
увібрали в себе найкращі здобутки вірувань попередніх цивілізацій, в тому 
числі й арійську духовність нашої прабатьківщини Оратанії-Аратти. 
Саме тому в ній простежуються ідеї, притчі і навіть словосполучення 
Дажбогової релігії. Окремі науковці вважають, що християнство є 
розвиненою формою мітраїстської релігії. А Христос – уособлення 
сонячної енергії і хліба – насущного. Чомусь хочеться вірити цим 
припущенням. Адже Завіти Христові роблять Людину людянішою, 
послаблюють у ній звірині інстинкти. У книгах іудея Мойсея  каїнські 
насилля, нацизм, зверхність, нетерпимість до інших народів і Людини в 
цілому, дивовижна зашифрованість текстів. В Ісусовому Євангелії – 
гуманізм, милосердя, добро, любов  до всяк сущого, повага до бідних, 
калік і навіть грішників, простота думки. Певно, що такі норми життя гріх 
не взяти за норму життя нашого.    

Тим паче, Біблія, Євангеліє, Ісус Христос не є чимось новим в історії 
людства. В різний час Вищий Розум, Боги чи Позаземні Цивілізації 
надавали своїй пастві, своїм кормильцям певні знання й статути поведінки. 
Зокрема, є дані, що ще в 5508 році жителям Припонтиди (нашої території) 
з Неба спущена  була «Всіясвітська грамота» яка дала людям знання 
облаштування свого життя,   до арієзованих народів приходили Рама, 
Мітра, Крішна, Будда, Заратруста, були арійсько-мітраїстські науки й 
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вірування. А ще були релігії древнього Сходу – Асирії, Вавілону, Персії, 
Фінікії, Зорастрійська… Індійці мають свою Біблію, яка називається 
Бхагавадгіда, а також Книжку на зразок Євангелія - Упанішади, яка теж 
написана була різними авторами.  Мають вони й свою Святу Трійцю- 
Брахму, Вішну й Шиву.  

У шумерів був Бог-творець Енміль Кургаль й захисниця жінок і всяк 
сущого на Землі – Оранта. Та Оранта, яка до цього часу живе в наших 
серцях, епосі, мистецтві, народних віруваннях. А ще були Бог Сварог- 
першородець світу, Бог Велес… Були Веди слов’ян й письмова пам’ятка 
нашого краю «Пісня птаха Гамаюн», 4 Веди  індоарійські, Едда в ісланців, 
Авеста в  іранців. Германці, скандинави мали свої священні історії –Одіну, 
Локкі, Тору, монголи – Сульде… І в кожної з  відомих і не відомих релігій 
було Господнє зерно істини.  

Література цивілізації Месопотамії-шумерів,  найпереконливіше 
підтверджує той факт, що автори Біблії про божественне, в тому числі про 
створення світу і людини, про безсмертя душі, багато почерпнули і з їхніх 
духовних джерел. В тому числі з шумерської «протобіблії». Тому й не 
дивно, що в першій книзі Буття, як стверджують науковці, відтворено мало 
не всі ідеї допотопної Книжки Єноха.   

Богослови знають, що частину Книг Старого й Нового Завітів, тобто 
інших Апостолів, було відхилено. Хоча в них багато цікавої й потрібної 
людству інформації для  християн і людства в цілому, бо ж усі Апостоли 
не писали самі від себе, а брали накопичені знання попередніх цивілізацій, 
і філософів, сенсорно отримували підказки вищого розуму. І по-людськи, і 
по-науковому, і по-Божому, то нинішньому високоосвіченому й науково 
продвинутому суспільству треба зажадати від Ватикану відкрити ними 
суворо приховану від людства інформацію. В тому числі й Завіти 
Апостолів, які не увішли до Біблії. Зокрема і  Євангеліє святого Апостола 
Андрія.  

Ось чому ми повинні не забороняти вивчати духовні набутки 
попередніх цивілізацій, інших вірувань, конфесій, а навпаки-вивчати, бо 
там  потужні пласти духовності, широкі двері до пізнання світу цього і 
самих себе в ньому. Більш просвітлені Отці  Церкви стверджують, що до 
появи Ісуса Назарянина Христос, як Божественне Слово, був присутній і 
проявився в різних посланцях Неба й релігійних та філософських ученнях. 
Тому має рацю Мухаммед, який у п’ятій сурі Корану каже: «Нехай усі 
релігії змагаються у добрих справах..».  Якби ж то так, але зробити це буде 
вкрай важко, адже  ж Людина перебуває в ланцюгу всяк сущого з відомими 
інстинктами закладеними Творцем на генетичному рівні.  Духовність, 
пізнання божественного можна і треба вдосконалювати, проте генетичний 
код Людини в руках Всевишнього.  

   Приємно, що Євангеліє розглядає Людину, як святиню, «бо 
вона-відблиск вічної святині». Тому це слід прийняти усім серцем, бо 
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це має бути моральною парадигмою нашої цивілізації.  Іншим 
цивілізаціям, як переконує історія людства, буде надано інші моральні 
статути, до них прийдуть інші Апостоли, Пророки, Месії, Боги… 

Щодо людей нашої цивілізації, то в кожного з нас є свій Ангел, своя 
місія на Землі і виконати її треба так, щоб, покидаючи цей  чарівний і 
суперечливий Світ, кожен міг з гордістю сказати – я на Землі був не 
«гоєм», не «рабом», не «гидотою», не «поганцем», не «шулухою», не 
звіриною.., я на Землі був Людиною. Все решта – то не моє, то 
компетенція вищих сил, моїх Господарів.  Блажен  хто вірує… 

Мелітопольське диво.  Академік Юрій Канигін у книжці  «Віхи 
священної історії» пише: «Група ентузіастів на чолі з С. Ткаченком кілька 
разів поспіль виїжджає на ці об’єкти у міру своїх можливостей вивчає їх і 
бачить ті самі ментальні картинки, про які розповідав мені Гуру.(Гуру- 
Тибетський лама). Ми вже говорили, що київські дослідники-ентузіасти  
Володимир Берко і Валерій Ніколенко зуміли астральним зором побачити 
й намалювати ті дивні об’єкти й окремі події, які відбувалися тут 5-7 тисяч 
років тому. Юрій Марчук і Вікторія Гостєва сенсорно просканували 
місцевість і повідали унікальну, просто фантастичну інформацію. Ще 
більш дивним є те, що такі картинки Марчук бачив у святих Книгах Індії, а 
таку інформацію тибетський лама років 30 тому повідав українському 
вченому Юрію Канигіну. – «Мелітополь,- казав Гуру,-сакральне 
(священне) місце не тільки для України, а й для всієї Європи, всього 
християнського світу. Колись цей регіон стане ( нарівні з Києвом) 
Меккою західної цивілізації. Саме тут розташувалась символічна душа 
нової гілки людства – тарсенів (трипільських) та їхніх «синів». А зовсім 
поряд, як символ полярності світу знаходилась душа – святилище 
згасаючих цивілізацій із «ліво арійською закваскою»: Шумера, Вавилона 
(Ассирії), Мікен, Єгипту – уламків затонулої Атлантиди. Я маю на увазі 
лише первісні святилища після потопних світів: світле й темне. А всі інші 
(храми Єгипту, Вавилона, до античної Греції та ін.) можна вважати 
дочірніми.   

Саме тут, продовжує він, на землях Припонтиди закладалися, 
формувалися основи нового післяпотопного світу. Саме тут виявлено 
найдавніший алфавіт світу. Алфавіт мови сансар, якою написана перша 
відома людству книга Дзіан. Саме тут зберігається інтелектуальний  і 
духовний «вузол» усього Понту – його сакрал, осягнення якого і дає 
можливість правильно висвітлити історію Західного світу»… стор. 106, 
108. «Саме з Аратти-Трипілля писемність (санскрит) потрапила до 
Палестини, фінікії, шумеру, Єгипту… згодом її запозичили греки. Саме 
припонтида була колискою писемності світу». (Ю.К. «Шлях аріїв»стор. 
304). 

А ще мелітопольське диво переконує нас у тому, що ми не є 
господарями Землі. Є вищі сили, які відповідають за неї, оберігають її в 
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тому числі і від нашого негативного впливу. Ми зовсім не знаємо не лише 
Неба-Космосу, але й того з ким ми перебуваємо на цій Землі? Чи є ще 
цивілізації не речові, а польові в  атмосфері, океані, під  землею, в 
паралельному світі, в потойбіччі… Ми зовсім не знаємо животворних властивостей 

води. Цього дива з див у якому приховане велике таїнство Творця. Чому вся планета 
оперезана підземними тунелями, які нагадують наше метро? Чому ми 
постійно дивимося в Космос, рвемося туди, намагаємося пізнати його і 
зовсім байдужі до того, що діється у нас під ногами чи в глибинах океанів? 
Ми не вивчили животворних властивостей води-цього дива з див. Ми 
зовсім не знаємо хто оберігає нашу Землю, відповідає за її здров’я, за 
життя на ній всяк сущого?  З ким іще ми тут мешкаємо? Можливо має 
рацію Валерій Ніколенко, який припускає, що наші Господарі зосім не на 
Небі, а на Землі.  

Але як би там не було ми можемо багато зробити для того, щоб 
середовище нашого проживання-наша Матінка-Земля не гинула,  а 
процвітала, щоб наша цивілізація ставала дедалі мудрішою, людянішою і 
більше дбала  не про  зброю масового знищення, а про  екологію, 
збереження і примноження сприятливих умов для життя наших дітей, 
внуків і правнуків, про  налагодження контактів з Вищим розумом, з 
Позаземними Цивілізаціями, які постійно намагаються з нами 
контактувати, аби  збагачувати наші знання Землі і Космосу, разом берегти 
красунечку Землю, поліпшувати життя людей і всяк сущого на ній. А ми 
робимо вигляд, що нас це не обходить. 

Щодо Зони Супперта, то цілком очевидно, що Той, Хто давав  
Контактеру Супперту інформацію про неї, не є таким продвинутим, як 
Той, що давав інформацію  Мойсею чи Магомету, чи навіть той, що 
контактував з Марчуком. Інакше б Супперт знав би що там можна робити, 
а що ні і не загинув би, і завдання Інформатора було б виконане без 
людських жертв і шкоди Зоні.  І ми б не вивчали Зону, як сліпі кошенята. 
Поки що все це наслідки повної відсутності наших знань вищих сил і 
творчих зв’язків з ними.  Цей закид стосується і вищих сил, які з невідомих 
нам причин або погано знають нас, або ігнорують нас і наші інтелектуальні 
можливості, або ніяк не дійдуть консенсусу з таких питань, або їм також 
бракує відповідного інтелекту й можливостей. 

Як люди, як мешканці України ми повинні білше уваги приділяти 
вивченню території, на якій судилося жити, яку чомусь пройшло стільки 
народів індоєвразії.  Адже на території України знаходиться кілька тисяч 
уже зареєстрованих археологічних пам’яток від доби палеоліту до Нового 
часу.  Тут велетенський масив потрібних нам знань  Землі і Неба,  
попередніх цивілізацій. В енергоінформаційному полі Неба  є все про день 
давно минулий, сучасний і майбутній. Саме з нього провидці типу 
Німчина, Нострадамуса, Авеля, Холоші чи Ванги  черпали для нас 
інформацію. Генетичний код і призначення наше на Землі ми не змінимо, 
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але  ми своєю поведінкою  менше порушували б енергоінформаційні поля 
планети, менше вносили б дисгармонію в польові структури Всесвіту і свої 
безпеку та якість життя могли б значно-значно поліпшити.   

Щодо  нас українців, то важко сказати чи вирвемося ми коли-небудь зі 
зміїних пут «людей сатани», каїнових нащадків-путіних, ахметових, 
медведчуків, коломойських, пінчуків, рабіновичів, … чи знову впадемо в 
багатовікову національну кому. Схоже, що це покарання нам за те, що ми 
хочемо бути на Землі Людьми, що не хочемо жити за звіриними законами  
Творців чи «мудреців» - не загарбуємо чужі землі, не проливаємо чужої 
крові… Таке враження, що нам в контактній зоні двох цивілізацій, 
кармічно уготована доля подорожника чи шпоришу. Нас озвірілі варвари 
як зі Сходу так і Заходу  постійно топчуть, а ми все-одно якось 
відроджуємось і проростаємо. « Україна в просторі  Всесвіту, переконаний 
легенда української естради Василь Зінкевич, незнищенна…» 

Очевидно має рацію й академік Юрій Шилов, який пророчить розквіт 
нашої території і виконання нової якоїсь планетарної місії на Землі. Те ж 
саме говорив Папа Римський Іоан Павло другий : «Ця держава виконувала 
й далі виконуватиме важливі завдання у великій сім’ї слов’янських народів 
і всього європейського сходу».  Про це говорила диво-жінка Ванга.  Те ж 
саме написала мені й Мелітопольська провидиця З. І. Дубік: «Украина – 
это будуще процветающее государство, с мощным научным центром, с 
надежными контактами с другими цивилизациями».  

Можливо має рацію і київський контактер Олександ Пилипович 
Логвин, який звертався до мене в 1995 році з проханням довести до відома 
влади України, що Космос дуже високо оцінює менталітет населення 
України, яке проживає на священних землях Оратанії - Руси України   й 
делегує Україні підготовку до контакту з позаземними цивілізаціями в 
місті Києві.   Саме Україна – духовний центр арієзованих народів, за його 
інформацією, обрана міжпланетарною штаб-квартирою Космосу на планеті 
Земля… Нехай буде й так ! 

Проте, як би воно не було, але сьогодні важко сказати Україна більше 
жива чи мертва, більше мертва чи жива… Бо ж перебуває в ситуації 
тривладдя: а)бідна легітимна влада, б) потужна нелегітимна влада 
великого переважно чужинського корупційно-олігархічного капіталу в 
руках якого  не лише неміряні багатства, але й засоби масової інформації, 
в) влада всюдисущї агентурної присутності кремлівського каіна.   

Однак, якщо Україна бореться – значить жива і буде жити… Я не 
можу сказати слава Богу за те, що  на теренах України сьогодні  гинуть і 
калічаться тисячі молодих  українців.  Що у вікна й двері нашої оселі знову 
лізе той, що понад триста років «просвіщав» й  «одухотворював» нас 
російсько-ординським матюком,  валуєвськими указами, знищував 
українську культуру, писемність, видання україномовних книг, газет, 
журналів... Той, про якого великий Нострадамус говорив, що «люди сатани 
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спробують ще керувати цією територією, але у них нічого не вийде»…, 
«велика варварська імперія загине»…  

Я не можу просити Його зупинити це антихристиянське сатанинське 
звірство, бо воно в Його руках і задумах. Може на Небі й кайф, може 
творці-«благодійники» пирують на крові батьків, братів і дітей наших, але 
народ наш християнський і мусульманський знову страждає, втрачає 
кращих синів своїх... Я не можу сприйняти біблійний постулат, що кров’ю 
ми сьогодні  «змиваємо гріхи, домагаємось прощення».. Бо ми її вже 
пролили стільки, що вистачить змити гріхи не лише всіх землян, але й тих, 
хто через Біблію нав’язує людям цю думку. На допомогу Бога 
сподіваймося, але не забуваймо уроків історії. Більшовики самим 
жорстоким чином знищили сотні тисяч проповідників Слова Божого, 
майже всі церкви й храми Господні (будинки Господні, Христос Голова 
Церкви, (Єв.216.6.23.), репресували десятки мільйонів  невинних людей і 
ніхто їх не захистив.  Ніхто з «благодійників небесних» і пальчиком не 
поворухнув і тоді, коли русоіудобільшовики Голодомором, 
розкуркуленням, репресіями  знищували народ України, а фашисти 
Голокостом по-звірячому знищували ніби «богообрагий»  єврейський 
народ. Схоже, що наші господарі в міжлюдські стосунки вирішили не 
втручатися. Тим паче, що для Неба на Землі все в порядку – усе «мучиться 
і стогне», психоемоційна енергія просто б’є фонтаном. Якщо джерело в 
криниці б’є потужно, то які там можуть бути проблеми? 

Усе це говорить про те, що тільки на Небесних благодійників 
надіятись не варто. Він чи вони дали нам ДНК-інстинкти боротьби і 
самовиживання, (виживає сильніший), дали статути поведінки у вигляді 
Святих Книг, сказали, що ми вільні від народження –живіть, боріться, 
виживайте. Головне не «клюйте проводку», тобто не порушуйте 
енергоінформаційні поля планети, не вносьте дисгармонію в польові 
структури Космосу, не намагайтеся пізнати інформаційний простір Неба. 
Бо тоді буде те, що вже не раз було – потопи, льодовики, сірчані дощі… Ох 
які тут повчальні слова Апостола Павла: «Тому не спімо, а пильнуймо та 
будьмо тверезі», «досліджуйте все: держіться добрості, стережіться 
зла в усякому вигляді» (Ев. 226.5.6;5.22.) Народна мудрість, вироблена 
тисячолітнім досвідом, говорить те ж саме–на Бога надійся, а сам не спи, 
Бог не пастух. «Борітеся-поборете, - наказує нам і наш національний 
пророк Тарас Шевченко,- За вас правда, за вас слава І воля святая». 

У цій ситуації ми можемо лише сказати – Слава Україні !!! Героям 
слава!!!. Які борються не лише з варварською сатанинською московською 
ордою, але й за те, щоб у супереч Творцям чи «мудрецям» на Землі бути 
Людиною, а не звіриною,  «рабом», «поганцем», «шулухою», «гидотою»..! 
Бо, як казав Павло Тичина- Я єсть народ, якого правди сила ніким 
звойована ще не була, яка біда, яка чума косила, а сила знову 
розцвіла… Слава  Україні, територія якої була духовною колискою  
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багатьом індоєвразійським етносам!!! У нас була одна колиска. Назва її – 
Оратанія-Аратта-Трипілля,  Північна Припонтида (Рама–Варта), Київська 
Русь, Україна. І Герб її – Тризуб - знак сили Святого Духа, інтегральний 
знак божественної Трійці…   

Героям Небесної сотні, юнакам і дівчатам, які полягли смертю 
хоробрих у боротьбі із силами московського сатани, ми можемо лище 
сказати: вічна вам пам’ять!  Ми любимо вас, ми вічно будемо любити й 
брати приклад з вас, як любимо, шануємо і беремо приклад з Героїв Крут, 
бо, як казав святий Іоан: «немає   більше від тієї любові, коли хто покладе 
життя своє за друзів своїх». (Іоан, 125.13.)  Слава  Героям! 

 
 

Юрій Шилов:  «Почалося здійснення пророцтв про 
піднесення України і людства»  

Розмову вів Ярослав Орос - Інформаційний бюлетень, №5, 9 лютого 
2006 р. ( скорочено).  

…Більш, як 20 років я з’ясовую місце української етнокультури у 
загальнолюдській цивілізації. Цим дослідженням я завершив те,  що шість 
століть тому розпочали  засновники доби Відродження. Ту добу так 
називали за намагання відродити добіблійне власне коріння європейської 
культури. Тоді інтелектуальна еліта Італії виявила «–«  (мінус)   
державності і цивілізації. А зрозумівши це, титани Відродження почали 
шукати полюса «+». Пошук посилили наступні епохи–Реформації церкви 
та просвітництва народу, які були найвідчутнішими в германських країнах 
і Франції. А в Англії розпочалася науково-технічна революція.  На рубежі 
ХIХ-ХХ століть європейським засновникам «історичного матеріалізму» 
здалося, що вони створили остаточну теорію існування та розвитку 
людства. Однак спроба практичного втілення тієї теорії у «розбудову 
світлого майбуття» призвела до протилежного результату. Вона 
завершилася крахом. І країни соціалістичного табору, а разом з ними все 
людство, опинилися без сучасної ідеології, порачкували назад, до 
біблійного «–«… Якщо коротко відповісти на ваше запитання то 

Моя програми зводиться до впровадження у 
життя через законодавство, новітньої теорії й ідеології. 

Ризикова заява! Люди не відпочили ще від марксистського 
впровадження. Проте в головному ви маєте рацію: держава в решті-
решт і суспільство, без належного світорозуміння починає деградувати. А 
чим погане біблійне світорозуміння, проти якого, як ви сказали, повстала 
доба Відродження.?   

Біблія – не «погана», о ні! Вона уособлює полюс «–«  тих культур, що 
сповідують біблійне світорозуміння. Без «–« нічого немає. Без «+» тим 
паче. Проблема в тому, як ці полюси буття –і– небуття співвідносяться між 
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собою в ту чи іншу добу, який з них завжди  головний і який посилюється 
тимчасово. Бо існування – це пульсація-обертання спіраль. Це як биття 
серця гімнаста, який виконує сальто, або зміна сезону річного циклу. 
Неможливо весь час перебувати під знаком «–« догори ногами-це 
призводить до інсульту та інфаркту… Відродження не повставало проти 
Біблії, я цього не говорив. Мудрі люди проти смерті, проти необхідно-
нездоланного «–« не повстають, вони повстають на захист, на посилення 
«+», тобто життя… Чому Біблія «+»? бо сформувалася за рабовласницької 
формації, коли історію тільки но «перевернули з ніг на голову». Це, як 
бачимо «потрійний мінус». Він був необхідний для своєї формації, 
згодився і для двох наступних (феодальної та капіталістичної), які 
продовжили та «перевернули» історії. Проте вже за розквіту феодальної 
формації почалося гальмування смертоносного поступу європейської 
цивілізації до інфаркту-інсульту. Цим початком гальмування і стало 
Відродження. Наступні епохи. 

    Реформації, Просвіта продовжили загнуздання «біблійного мінуса». 
Тим часом з Просвітництва вийшла наукова альтернатива релігії: атеїзм, 
а згодом й істмат Маркса- Леніна. Мойсей започаткував Біблію. Маркс 
створив «Капітал». 

Бачимо, що біблійний і антибіблійний світогляди формуються в 
одній і тій самі етно культурі- єврейській.   

 Чому вона споріднена з «–« глобальної цивілізації? Бо найпотужніша 
серед так званих (К, Марксом, до речі, також) паразитичних культур. Ці, на 
відміну від культур органічних, розбудовуються не на сільському 
господарстві та промисловому виробництві, а на торгівлі чужою 
продукцією.  

 Про «–« тепер зрозуміло ! Розтлумачте про «+».  
– Продовжу, щоб було зрозуміліше, попередні приклади. З позицій 

біблійного «мінуса», «+» - це поганство, тобто язичництво. Слово «погане» 
потрапило в нашу мову з рабовласницького Риму, а потім і з католицького 
богослужіння; на латині воно означає «селянське». А давньоруське слово 
«язичництво» в сучасних мовах означає «націоналізм».  

Очевидно (але не з «зимової» позиції паразитичної культури «догори 
дригом») , селянство, носій національності й основа органічної культури- 
це потрійний «+». Так і було за часів до рабовласницької, общинної 
формації, коли в культурі панувала «весна» й суспільство «стояло на 
ногах», а не на голові… Чому саме українська етнокультурна досі втілює 
«+» загальнолюдської цивілізації?  

Передусім тому, що зросла із сільського господарювання на кращому 
в світі теплому й зволоженому чорноземі. Усе це призвело, своєю чергою, 
до виникнення  на півдні Дунайсько-Дніпрвського регіону найпершої в 
світі, до трого ж общинної, держави- цивілізації. Історикам вона відома як 
Аратта, археологи ж назвали речовинні залишки її розквіту «Трипільською 
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культурою».  Лісостепова Аратта у VII-III тисячоліттях до нашої ери ( 
тобто до народження Христа) була ядром «індоєвропейської мовної 
спільноти»; оболонкою ж того ядра став споріднений з ним степовий 
Аріан. Останні писемні згадки про ці дві держави на теренах майбутньої  
України уриваються лише в IV – ХI тисячоліттях  уже в складі Русі.  А 
традиції тих Данд-Арії й Арти-Арсанії українські селяни й козаки 
зберігають й донині. Від їхнього Звичаєвого Права минула весна 
загальнолюдської цивілізації. Збережена в «українській теплиці», вона 
влилася в нову весну Європи та й усього світу. Бо козацька Конституція 
1710 року стала взірцем наступних конституцій США, Франції, всіх 
демократичних країн нової історії.  

Бо з потуги батька Махна, останнього генія 
козаків- запорожців, пішло у світи самоврядування 

«Самоврядування» – це сучасна общинність? Те, що французькою 
мовою називається «комунізм»? 

Так. Однак не марксистсько-ленінського зразка, вірність якому 
проголошують нинішні симоненки із зюгановими. Марксизм- ленінізм, або 
істмат, згубний народу, особливо селянському, бо він в основі своїй 
паразитичний. Його прикриття: обіцянки і демагогія. Ними більшовизм 
(марксизм) Бланка-Леніна свого часу переміг анархізм (самоврядування)   
Батька Махна і прижився в органічній етнокультурні  слов’ян. 
Більшовицикий Раднарком, за даними Сенату США 1918 р., налічував 16 
росіян та 371 єврея… Чому нащадки тих, хто пережив організовані 
більшовиками війни й голодомори, продовжують голосувати за «вірних 
ленінців»? Є кілька взаємопов’язаних пояснень. Головні з них, на мою 
думку, два. Перше: періодичність весен історії ( де за березневими 
заморозками, тим самим марксизмом, обов’язково настають квітень і 
травень), до «+» яких і тягнеться людство. А друге: тяжіння певної 
часитини людей до  «–«, до самознищення («и как один умрем в борьбе за 
это»…).  

Давайте докладніше поговоримо про той колодязь початку цивілізації 
на нашій землі,  в якому можна побачити зірки майбуття!.. Отже, ви 
завершили в Україні пошук біблійного кореня європейської цивілізації. 
Однак діячі Відродження і доби Просвітництва також вбачали той 
корінь  у давній історії Греції?       

Так, вбачали в подіях троянської війни кінця II тисячоліття до н.е. , 
описаних у «Іліаді». Однак то виявилось не дно колодязя, з якого і вдень 
можна  бачити зорі; то був лише колодязний зруб. А ось наприкінці доби 
Просвітництва  європейські вчені відкрили набагато більші глибини. Вони 
сягнули за межу рабовласницької формації, відображені і в «Іліаді», і в 
«Біблії».  

 Відкрилася общинна глибина добіблійного Святого Письма – до того 
ж не семітського (« -«), а індоєвропейського («+»). Це дві якісно різні 
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полярні в приблизно 2500 існуючих на Землі «мовних спільнот». Ось, 
Святе Письмо (Веди, що відають втаємничими знаннями) індоєвропейської 
общинної Аратти було започатковано за шість тисячоліть до семітського 
започаткування рабовласницької Біблії.  

Нині відомі: Веда слов’ян, чотири індоарійські Веди, Авеста ( «Анти-
Веда») іранців, дві Едди ісландців. Біблія актуальна для класових 
формацій. Веди ж були актуальні для докласової, общинної формації і 
стають актуальними для післякласовї  формації самоврядування. Ці дві 
«весняні» формації вважаються  (прихильниками «зими») язичницькою та 
неязичницькою, що в перекладі з давньоруської на сучасну термінологію 
означає «націоналізм» і «неонаціоналізм». Безумовно, націоналістичною, 
тобто язичницькою, є й старозаповітна основа Біблії. Проте єврейський 
юдаїзм, що стоїть на тій основі, претендує на виключну богообранність 
свого народу і таврує «язичництвом» біблійний Новий Заповіт, що стоїть 
на індоєвропейському месіанстві. 

То ж який, з  позиції Вашої теорії, стан і перспектива цивілізації? 
Для нинішнього періоду спірально-циклічного розвитку цивілізації 

(України, Європи, Землі) характерна зміна режиму – Ф на С+. Злам 
відбувся у 1914-1945 рр. Між цими роками відбулося дві світові 
війни:показник максимального «розтиснення серця»  історії та положення 
її «догори дригом». У плині Першої війни розгорнулося «диво Фатіми». У  
ньому польова цивілізація, що здавна контролює нашу менш розвинену  
речовинну цивілізацію, виставила людству досить зрозумілі для нього 
маяки подальшого розвитку. Десяткам тисяч людей біля португальського 
містечка Фатіма було    явлено   подобу Богоматері, провіщено події ХХ 
століття, вперше показано грандіозну  «літаючу тарілку». Не зрозуміли, не 
дійшло!     

Що вдієш: метелик майбуття не з’явиться, 
доки не лусне лялечка сьогодення 

Людство, хоче воно чи ні, а мусить пройти щось подібне-від цього 
страхіття не позбавлять нас жодні «добрі пришельці з Космосу». Друга 
світова війна завершилася атомними бомбами. Це був початок другого 
витка нашої цивілізації: вже не речовинного, а польового. Попередній 
виток спірального розвитку почався в Аратті; для нього було характерним 
освоєння речовинних проявів матеріального світу де освоєння пройшло 
шлях від кераміки й сплавів (перших штучних, створених людьми 
речовин) до розщеплення атома, найменшої частки речовини. Отже, для 
наступного витка стає характерним освоєння польових ( міжатомних, 
гравітаційних, електричних, магнітних та ін.) засад  світоладу, перехід 
нашої цивілізації з рангу речовинних до рангу польових.  

Звідси сучасна актуалізація суттєвості, духовності тощо, а також 
релігії, що одвічно відає переходом від речовинного рівня світобудови. 
Проте сучасна актуалізація суттєвості, духовності тощо, а також релігії, що 
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одвічно відає переходом від речовинного до польового рівня світобудови. 
Проте сучасна релігійність відмовляється від біблійної установки на «рабів 
Господа-рабовласника», «кінця світу» тощо - і «повертається» до ( 
«весняної», але ж не торічної а новітньої) ведичної установки «дітей Бога –
долі», «циклічності оновлень» та ін.  

Це загальний, дедалі більш домінуючий процес. Однак продовжує 
діяти й інерція старого природного процесу, що вже стимулював дві 
світові війни і прагне тепер (з трагедії 11. 09. 2001 у США) війни, що 
призведе до кінця світу. Ця інерція, дедалі штучніша заорганізованіша , 
втілюється в конкретних людей, організації, етнокультурну і навіть країну-
Ізраїль. Бо потяг до смертоносного «–« не обмежується самогубцями – 
індивідами, а має й вищі рівні та механізми, аж до загалноцивілізаційного 
включно. Проте смерть- не так кінець життя (на польовому рівні 
незнищенного), як головний чинник його переродження у нескінченній 
формі та якості. То ж треба прагнути не знищення незнищенного «–«, а 
надійного контролю над ним з позиції зростання якості сили «+».  

А що ви можете сказати про перспективи України. Поставте, як 
історик, діагноз.          

А не страшно? Мої колишні колеги-археологи, наприклад, дуже 
бояться. Лякаються не тільки ставити діагноз суспільству, а й історизувати 
власну науку. Кладовища розкопувати не бояться, а від історії ховаються 
за речознавством… Ну що ж вдієш: страшно чи ні, але без діагнозу не 
проживемо, тим паче-не видужаємо! Сучасний стан України почав 
формуватися  з кінця позаминулого століття, коли на її землі юдаїзм 
породив сіонізм – вкрай шовіністичний єврейський націоналізм. Далі 
поширилися метастази: юдаїзм-сіонізм-більшовизм- фашизм-глобалізм. За 
цими ланками смертоносного (для євреїв також) ланцюга – мільйони 
знищених людей і мільярди приречених.  

Діагноз для всіх нас- і українців, і всього людства загалом: ракова 
пухлина- конкретне втілення смерті.  Як врятуватися? Хірургія не 
допоможе (Гітлер вже спробував) терапія також (спробував Сталін) «–« 
повторюю є необхідним і не знищенним. Вихід тільки один: зміцнення  
«+». А починати треба, Ви маєте рацію, з діагнозу. Треба назвати явища 
своїми іменами. Біда починається не з наявності «–«, а з намагання 
вважати його за «+».  

Біблійна ідеологія боялася селянства і гнобила його, бо воно 
втілювало основи національних доцерковних традицій. Тим часом 
католики в парі з юдеями гнобили своїх братів православних жорстокіше 
за язичників ( маю на увазі українську історію ХVI – ХVIII століть). З тієї 
самої причини нищила селянство й марксистська влада. І цей процес у 
незалежній Україні не припинився, бо фінансово-економічна й політична 
влада контролюються тією ж    паразитичною  етнокультурою, з якої 
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вийшли і Мойсей, і Маркс, і сучасні  комуністи та соціалісти, за яких 
продовжують голосувати мільйони українців.  

А селяни- основа народу, його органічної культури-й надалі гинуть. І 
доки титульна нація України не візьме владу і не встановить над «–« 
жорсткий контроль, нищення євреями українців не припиниться, як 
відповідно, і самознищення євреїв. Їхнє нинішнє керівництво плює не 
тільки на «гоїв», а й на Міжнародну  організацію «Євреї проти сіонізму», 
на застереження рабина Е. Ходоса , на саму історію.  

Ні доля ленінського Раднаргоспу, страченого урядом «Сина єврея»  
Джугашвілі, ані голокост, здійснений Шікельгрубером –засновником 
Національної Соціалістичної робітничої партії Німеччини, нинішніх 
мойсеїв нічого не навчили. Вони стали ще затятішими й нахабнішими. 
Однак лялечку рвати вже досить – треба вже подбати про метелика. І тут 
євреї з українцями могли б плідно співпрацювати. 

Дай Боже потрапити Вам до Верховної Ради. Однак чи дасть вона , 
пане Юрію, реалізуватися вашим задумам? Досвід презентації «Кам’яної 
Могили»  А. Кіфішина і Ваших  «Витоків української етнокультури» 
схиляють мене до песимістичного прогнозу. Тим паче, що у Верховній Раді 
засідають вже офіційні історики. 

То біда невелика. Велика біда в тому, що отих офіційних обирає народ 
собі на згубу. Проте у будь-якому разі я переконаний: почалося здійснення 
пророцтв про піднесення України і людства. Тих самих пророцтв, яких 
упродовж століть було зроблено Німчином, Нострадамусом, Вангою, 
Холошнею… Ото ж і сьогодення, і майбуття вже за нами!  
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ПІСЛЯСЛОВО 
Оце і все. Ми з вами здійснили важку подорож по незвіданих 

лабіринтах Мелітопольського дива і дивосвіту в якому живемо. Очевидне і 
неймовірне, Земне і Космічне постійно спонукали нас до таких же 
складних роздумів про  Буття, про Людину  і Творця, про досвід зниклих 
цивілізацій та енерго-інфрмаційний простір Неба. Того утаємниченого 
простору з якого провидці беруть дані про наше минуле, сьогодення  і 
майбуття. З того, що ми почули, побачили, прочитали, дізналися, з того 
розмаїття майже фантастичних  думок, суджень, гіпотез  випливає: 

–Вищий Розум – Творець всяк сущого на Землі є і присутній Він у 
всьому. Схоже, що у Нього,  як і в нас, є  своя ієрархія, де кожен відповідає 
за певну проблему Землі і Космосу. Там теж іде боротьба між так званими 
світлими й темними силами. Зокрема, про конкурентів неодноразово 
говориться і в Біблії. Саме тому Бог ревнивий.   Космічне і Земне, 
Божествене й Людське – це велике таїнство, яке нам поки що несила  
суттєво осягнути… 

–Цілком ймовірно, що наші Ангели перебувають не на Небі, а в 
Земному просторі. Це поки що не доведеш і не спростуєш. Поки що. 

–На Землі ми не одні розумні істоти. Схоже, що в паралельному світі 
чи в океанічних просторах є сутності вищі розумом, або можливостями, 
або функціональним призначенням. А ще є потойбічна реальність і 
володарі наших душ. Є Позаземні Цивілізації – і ті, про які говориться в 
Біблії, і про які там не йдеться. Можливо вони теж  мають свої етноси, 
раси на Землі, або сутності в паралельному світі, енергетичні комплекси на 
різних континентах і за все це відповідають, усим цим розпоряджаються. 
Бо багатьох із них  Земля чомусь цікавить. Чимало з них через контактерів, 
провидців, шаманів, НЛО… шукають контакту з нами, щось хочуть нам 
сказати, або в нас  дізнатись чи через нас на щось впливати. А ще є 
Місяць –таємниця з таємниць, яка безпосередньо впливає не лише на 
життя всяк сущого на Землі, але й планети в цілому. Американські 
астронавти, які побували на Місяці, стверджують, що ця планета заселена, 
уфолог Марчук теж говорив про десятки офісів на Місяці вищих розумів. 
Але ми, особливо на державному і релігійному рівні, весь час чомусь 
ховаємо голову у пісок, робимо вигляд, що цього немає і бути не може.  

 – Україна сакральна (свята) територія. Її, як школу духовного життя, 
в післяпотопний період чомусь пройшли всі індоєвразійські народи. 
Мелітополь, як і Тибет, особлива зона космічного сакралу. Кам’яна 
Могила – святилище всіх святилищ, незважаючи на те, що потім з’являться 
інші святі місця. Вона залишається одним з центральних акумуляторів 
космічних енергій. Вона, як і Зона Супперта, і нині виконує 
багатофункціональну роль Космічного Розуму. Це невичерпна криниця 
інформації про Земне й Космічне, про Людське й Божественне.  Обов’язок 
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держави, науковців, Святих Отців, езотериків  шукати ключі до цього 
джерела. 

 –Нам здається, що Космічний Розум і Бог поняття не тотожні. 
Вселенський, Всекосмічний Розум – поняття ширше, воно виходить за 
межі  нашої сонячної системи. Адже таких сонячних систем в космічному 
просторі – мільярди і всі вони мають розумне начало.  (Ніколенко 
грубувато порівняв людей з пліснявою. Але подивіться на Землю бодай з 
літака і ви побачите, що людини зовсім не видно. Це щось на зразок 
мікроорганізмів чи тлі на високому дереві. Лише  оброблені нею поля та 
лісосмуги видніються. З Космосу ж можна відчути лише її енергетичний 
слід.   У нашого Бога чи Богів схоже є не лише конкуренти, але й свої Боги. 
Просто людському розуму, який звик до того, що у нього є Цар, Король, 
Президент, начальник… легше сприймається Творець в одній особі. Кожен 
наш господарник теж є своєрідним уособленням Бога для його череди, бо 
він їх розмножує, доглядає, оберігає,  визначає їхню долю. Як Творець нас. 

 –Всяк суще на Землі в т. ч. Людина і рослинний світ (рослини  також 
живі організми) – це творіння Вищого Розуму. Всяк суще на Землі 
перебуває в одному біоенергетичному ланцюгу живих організмів, має одні 
й ті ж інстинкти і призначення – годувати своєю енергією, життям своїм 
вищу ланку цього ланцюга. Тобто всяк суще на Землі  живе за рахунок 
енергії іншого. Нам здається, що це найкраще відтворено у ведичній 
концепці: «все охоплене Єдиним, усе в усьому, одне породжує інше й 
породжене ним». Схоже, що саме так Вселенським Розумом геніально 
побудовано наш безкінечний  Земний  (або й усекосмічний) 
біоенергетичний всесвіт. Саме тому не можна з нього виривати якусь 
ланку живих організмів. Саме тому Творець не може зразу створювати 
Людину високодуховною, високо -інтелектуальною, високогуманною. 

 –Всяк суще на Землі має свій енергетичний код зв’язку з Вищим 
Розумом, Богом, Небом , Ангелом-охоронцем. У Людини цим кодом є 
мова його народу (Спочатку було Слово і Слово було Бог), бо вона 
нерозривна з його етногенезом. Любіть свого Бога, Господаря, Охоронця, 
Спасителя, звертайтеся до нього рідною мовою і Він вас почує. Він не  є 
таким жорстоким, як його намалювали «великі мудреці» з жорстокою 
рабовласницькою психологією в Біблії. Бог – це справді Любов, бо Він дає 
життя всяк сущому на Землі, доглядає, оберігає нас… Навіщо Він це 
робить і як це у Нього виходить, то вже інша справа.   -Богословська  
література, деякі науковці дедалі частіше наголошують на тому, що 
соціалістична ідеологія – це сатанизм й безоглядно ототожнюють її з 
радянським комунізмом і німецьким фашизмом.  Богословам робити це 
«можна», бо у них, переважно, є лише світле й темне. Науковці мають 
знати, що соціалістична ідея – це споконвічне прагнення цивілізованої 
частини землян  до справедливого й гуманного суспільства, до рівності й 
братерства, де людина людині не звір, а брат, де в суспільстві панують 
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любов і добро. Хіба це суперечить Христовим Заповідям? Певно, що ні. 
Інша справа, що злі генії іудеї Маркс-Ленін –Троцький… перетворили ці 
гуманістичні прагнення людей в кровожадну диявольщину, споганили 
прагнення людей до справедливого життя, поховали їх на многії, многії 
літа. Сьогодні маємо те, що маємо,–олігархи, корупція, злидні, ворожнеча, 
розпуста, війни, бездуховність…«все стогне і мучиться», «Лежить 
земний світ у злі…» (Ісайя. 10.25). 

–Релігія. Духовність. Святість. Це вкрай замулені  джерела нашої 
цивілізації. По-перше, Святі Книги писалися в древні часи, різними 
людьми, різних народів, епох, суспільно-політичних систем і культур. 
Зокрема науковці стверджують, що «перші сторінки Біблії писалися за 13 
століть до нашої ери (О.М.198). Євангеліє має 500 рукописних варіантів. 
По-друге, піклуючись про «чистоту віри» церковники писали закони, 
канони, тлумачення, обряди з урахуванням кон’юктурних державних, 
політичних, класових і комерційних інтересів суспільства, влади і церкви. 
Істинна духовність прикрита товстим шаром вигадок, упереджених 
суджень, відвертою неправдою. Що в цій ситуації залишилося реального 
від духовності і святості, які тисячоліттями плекали кращі представники 
людства – можна лише здогадуватися – гасла, наміри, ребуси, локшина, 
страшилки, страшилки й дуже часто більшовицький автократизм, 
нетерпимість  церковників.  

Особливо великої шкоди духовності  завдавала і завдає політизація 
церковників, залежність від державної влади, корупція. Пригадаймо, в 
якому болоті корупції потонув був Ватикан до Папи Іоана II. Пригадаймо, 
як  політично-корупційним шляхом Київську митрополію було навернуто 
під юрисдикцію Московського патріархату. Спочатку дають великого 
хабаря турецькому візиру, який мав вплив на Царгородського патріарха 
Діонісія, потім дають Діонісію «три сорока соболей и двести червонцев». 
(Г.М.Літос 31.)  І Бога не побоялися торгаші- «вигодами міняються, правдою 
(Словом Божим) торгують» антихристи…. Через рік (1687р.) 
Царгородський патріарший Собор засуджує цю оборудку, як «акт 
симонії»-хабарництва, визнає ці дії не канонічними, а самого патріарха 
позбавляє патріаршої гідності, що означало скасування цієї диявольської 
симонійної оборудки. Київська митрополія канонічно залишилася 
дочірньою Церквою й канонічною територією Царгородської 
патріархії.  Навіть в Патріаршому й синодально-канонічному  Томосі 
Царгародської патріархії від 13 листопада 1924 р. підтверджується, що 
жодних канонічних прав на Київську митрополію Московський 
Патріархат не має. (Г.М. 43). 

Але для московського улусу Золотої орди ні рішення вселенської 
патріархії, ні Господні Закони не писані. Московія з хижістю двоголового 
орла-мутанта вчепилася в Київську митрополію й до цього часу тримає її в 
своїх стократ гріховних кігтях. Мало того, шахрайська церква Московії, 
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яка  на один рік украла Київську митрополію і брутально осквернила 
Господні Заповіді, до цього часу  на весь світ галасує про самозванність 
Київського патріархату, до озвіріння доводить прихожан у ставленні до 
прихожан церков Київського патріархату.  Воістину–на злодієві шапка 
горить.  

Цій галасливій братії  хочеться сказати мовою простого віруючого- 
будьте ви хоч і тисячу раз «канонічними», але коли ви так брутально 
нехтуєте Заповідями Господніми, то ви ніколи не були християнами.  
Розберіться якому дияволу ви служите? 

Тому не дивно, що дедалі частіше чуєш від людей про те, що 
Московський патріархат давно уже не християнський, що він ніколи не був 
високодуховним, бо  завжди був послушним козачком кровавої 
великоімперської  шовіністичної держави, яка скільки живе, стільки й 
воює і живе-доти, допоки воює. Московія постійно крала чужі землі, чужу 
культуру, чужу історію і видавала їх за свої.  Спочатку двічі руйнувала 
батьківську хату–Київ, вкрала животворну Вишгородську ікону Пресвятої 
Богородиці, потім Київську митрополію, сьогодні вони активно 
привласнюють Острозьку Біблію, видають силу-силенну літератури, аби 
привласнити собі історичну спадщину Київської Русі-України,  в т.ч. 
Ярослава мудрого, Володимира Великого до якої вони не мають ніякого 
відношення, постільки появилися як держава більше ніж на 300 років 
пізніше. І що ти поробиш, коли нащадкам Золотої орди  дуже хочеться 
бути нами, нащадками Київської Русі. На жаль, Московія жила і 
продовжує жити не по Заповідях Господніх, а по тваринному інстинкту-
хто кого з’їсть, виживає сильніший. Прикро, що цю політику підтримує й 
Митрополит УПЦмп. Адже, як християнин, він просто зобов’язаний був у 
перші ж дні братовбивства, а ми всі брати у Христі, рішуче й категорично 
виступити проти того, щоб християни вбивали християн, виставити 
ультиматум агресору – або ви припиняєте цей сатанизм, або УПЦмп 
виходить з-під підпорядкування Московської патріархії. Він цього не 
зробив, сидить тихенько, як мишка під віником. Значить схвалює, значить 
Хрирстові заповіді, Незалежність України, страждання народу йому чужі, 
головне - хлібна посада. Антихристи перетворили церковні приходи в 
придаток п’ятої колони   держави- агресора.  І вони цього не приховують. 
Почитайте Пасхальні  буклетні привітання Патріарха УПЦкп й 
Митрополита УПЦмп. В першому схвильована турбота про Україну, 
народ, мир на Землі. В іншому - релігійне марнослів’я, й натяку немає на 
агресію, війну, страждання народу. Зате на всю сторінку в золотому сяйві 
портрет себе любимого, враження, що сам Спаситель прийшов на Землю.  
Народ стікає кров’ю, а тут самолюбування й повна байдужість до  того, що 
йде війна, що християнин убиває християнина.) 

Московський патріархат настільки впав у залежність від  кремлівської 
шовіністичної великодержавної корупційної влади, що  дедалі більше 
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набуває рис не патріархату, а ідеологічно-політичного «паханату», де 
духовність, Заповіді Господні заглушуються пещерним  мілітарним 
шовінізмом. Те, що кремлівський сатана послав християн Росії убивати 
християн України  і церковники цього «паханату»  дали на це мовчазну, а 
деякі священики й не мовчазну, згоду, є не лише яскравим підтвердженням 
цього, але й свідченням того, до якої бездуховності опустилася ця церква.  
Коли читаєш Євангелію, то невільно згадуються ці їхні сатанинські діяння 
на Донеччині, створюється враження, що це про них писав Апостол Павло: 
«Горло їхнє-відкритий гроб, язиком своїм говорять неправду; отрута 
зміїна на губах їхніх», «ноги їхні швидкі до пролиття крові», «руїна та 
злидні на дорогах їхніх, а дороги миру вони не знають»…(171. З. 13. 15,16, 
1). Що це про них говорив Ісус Христос: «Так, ви зовні видаєтесь людям 
праведними, а всередині сповнені лицемірства і беззаконня… Хай ляже на 
вас вся кров праведна, пролита на землі»  (Библейская энцыклопедия– С-
П,1891-с.724    

Пригадуються й застереження їхнього генія-Володимира Ульянова, 
який писав, що «великорусский шовинист, в сущности подлец и 
насильник, предаст не только социалистическую идею, но и великое 
пролетарское братство». Ленін як у воду дивився. І сьогодні цей 
«шовинист, подлец и насильник предает», агресією проти України, не 
лише християнську ідею, але й велике слов’янське й загальнолюдське 
братерство.  

 Проте цій генетичній азійщині, цьому варварству перестаєш 
дивуватися коли читаєш «Основы геополитики России: Пособие для 
военных, дипломатов и международных политиков». М. Артогея, 1997 г.: 
«Существование Украины в нынешних границах и с нынешним статусом 
«суверенного государства» наносит чувствительный удар по 
геополитическим интересам России. Дальнейшее существование 
унитарной Украины недопустимо»…  А можна й послухати про що 
говориться на пленумах Спілки письменників Росії: «…Не только гавани и 
пирсы теряем мы с утратой Украины. Мы теряем треть ресурсов 
страны, более трети современных производств, и около трети, давайте 
говорить прямо! – наиболее ценного для будущего нашей державы 
генетического потенциала. …полное слияние Украины с Россией-есть 
первая и важнейшая задача русской государственной идеологии»… (Г.М. 
51.).  Ну «русской» вони ніколи не були, бо вони росіяни-московіти, 
нащадки Золотої орди,  а не русичі, але це таке…що ти поробиш, коли 
хочеться. А от відносно «генетичного потенціалу», то тут спадкоємцям 
Золотої орди можна лише поспівчувати. З цим у них справді напряг 
великий.  І не тому, що  слов’янський етнос споюється (за даними 
Інтернету в Росії 12 млн. алкоголіків, 4, 5 млн. наркоманів), що сотні  тисяч 
людей, переважно слов’ян, покидають Росію, а тому, що тюркські народи 
Росії гарно розмножуються, бережуть свою віру і традиції дідів-прадідів. 
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Подивіться на прищурені розкосі очі їхнього президента.  Який він 
«русич» ?– там усе написано.  Хоча, здавалося б, яка різниця на якому 
«генетичному потенціалі» будувати державу, кожна нація Господнє 
створіння і по-своєму прекрасна? Головне, щоб народ був заможним і 
щасливим, жив по законах добра й любові, як заповідав Господь.  Аж ні – 
їм подавай «генофонд» українців, тобто русичів… Зразковий монголоїдний 
«русский», а може це виведений у  Москві  новий етнос– вампіроподібний 
«новорос»-кровосоc, яким вони намагаються заселити Україну? Адже 
російський філософ  Ильин И. А.  давно попереджав, що  в Росії «Методом  
селекции вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие 
Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация 
барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир» 
(Текст і фото з   Інтернету. И.А. Ильин 1882-1954р.р..) Сьогодні  ці 
«уроды барахтаются» в наших Донецьку й Криму, кожного дня 
проливаючи кров дітей наших і тішаться цим – 
новороси-кровососи. У спустошені 
Голодомором південні області України вони з 
Московії завезли сотні ешелонів ось таких  
«новорусских». Але, як бачимо, їм цього 
замало. Знову лізуть, як свині – і у вікна, і в 
двері, і в душу. Чому як свині? Тому, що 
верещать про наш безцінний генофонд і 
століттями знищують його репресіями, війнами, 
голодоморами, а сьогодні – градами, танками кулеметними чергами…  По–
варварськи знищують – десять тисяч убитих, ще більше покалічених, 
близько 2-х мільйонів біженців. Не даремно до цих монголоїдних  ярлик 
«імперія зла» приклеївся так, що й зубами не відгризеш. Видатний 
російський філософ Микола Бердяєв, на підставі наукових досліджень, 
зробив висновок, що: «Россия (Московия) – это христианизированное 
татарское царство. Это порождение азиатское, татарское».  Именно 
поэтому, сколько Московия (Россия) существовала, столько и проявляла 
азиатскую татаро-монгольскую агрессивность – воевала, подавляла, 
душила, проливала кровь других народов во имя своих великодержавных 
устремлений. «Золотоордынская великодержавность, хазаро-
татарская жестокость вошли в кровь и плоть московитов». (Бердяев 
Н.А. «Истоки и смисл руського комунизма», стр. 67)     Московщина, -
писав Карл Маркс, - породжена й вихована в огидній і жалюгідній 
школі монгольського рабства. (інфо. з Інтернету) 

Як слушно зауважує директор Інституту трансформації суспільства 
Олег Соскін, геополітичний та історичний час Російської Федерації 
вичерпано, країна стає всуціль мусульмансько-буддиською. Природний 
розпад російської конгломерації є досить імовірним. Адже поневолені 
національні республіки вже мають всі державні інституції, національну 



157 
 

еліту, розвинутий приватний капітал, фінансові корпоративні групи. Народ 
став чинити спротив Путінському руйнівному корупційному режиму. 
Посилилися тенденції до спустошення території – одні спиваються, інші 
накладають на себе руки, ще інші їдуть світ-заочі, подалі від цієї 
безпросвітньої дикості. І може бути так, як передбачав  древній російський 
провидець Авель, що від Росії в третьому тисячолітті навіть назви не 
залишиться. Щоб цього не сталося олігархічне керівництво Росії-Московії  
вирішило «ощасливити» свій народ великоімперським шовіністичним 
чадом- новими війнами по збиранню земель великої імперії. Як бачимо, 
спрацювало. Більшість рашенів у великоімперському шовіністичному 
захльобі. Хлібом не годуй, а дай «войнушку». Але ж можна було по-
людськи, по-братерськи вирішити всі питання, дивуються люди, адже 
стільки родин двох держав побралися, поріднилися  і якийсь виродок 
послав родича  убивати родича. Ні – інстинкт варвара велика сила. Тим 
паче в школі КГБ це не проходили.  

Церква в Україні відділена від держави і має всі можливості 
утверджувати високу духовність, Заповіді Господні  в усі сфери життя 
народу. На жаль, керівництво Української православної церкви 
московського патріархату робить вигляд, що вони нічого не знають не 
відають про злодійський «акт симонії»  й на догоду кремлівським 
кукловодам продовжують видавати із себе істинно канонічних, а 
Київський патріархат самозванним, «безблагодатним». Тим самим беруть 
гріх диявольських оборудок сусідньої держави на свою совість. Вони все 
роблять для того, щоб на догоду Кремлю не відбулося об’єднання 
православних християн України. Бо ж об’єднання – це гарантія 
державності, бо ж, об’єднавшись, Україна стає найбільшою православною 
країною світу. Київ знову зможе виконувати свою християнську 
месіанську  роль, а Росія відходить на інший план духовного життя, як 
країна переважно мусульмансько-буддистська. Спротив об’єднанню - це 
спротив незалежності України,  спротив волі її громадян молитися рідною 
мовою, як заповідав Апостол Павло. Тому деяким церковникам УПЦ (мп) 
хочеться сказати – пузаті політики в рясах, побійтеся  гріха, побійтеся 
Бога, яким ви постійно залякуєте прихожан… 

Найбільш поширеним і прикрим недоліком  багатьох служителів 
церкви -проповідників Слова Божого, є те, що вони лінуються періодично 
прочитувати Біблію. Ото ще в семінарії зробили закладочки на певних її 
сторінках і на многії-многії літа звільнили себе від трудів праведних.  

– Якщо Святий Отець, Богослов  чи науковець справді хоче щиро 
служити Господу Богу й одухотворювати свій народ, то він має бути 
релігійно й науково високоосвіченим, знати Святе Письмо різних релігій 
(бо всі вони від Бога), вміти відрізняти зерна істини від полови «мудреців», 
не боятися езотеричних знань. Якщо служитель церкви боїться заглянути у 
Святу Книгу інших народів, глибше пізнати божественне, боїться 
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езотеричного, чи інформації про Позаземні Цивілізації, то це означає, що 
він не впевнений у своїх переконаннях, у своїй любові до Бога. Він 
звичайний платний  церковний чиновник.  Святий Отець має бути 
високодуховним, не ототожнювати духовність лише з набожністю. Висока 
духовність – це глибокі знання божественного, а також специфіки епохи, 
досягнень науки,  культури, соціальних потреб суспільства, історії свого 
народу- тобто людського. Творчо ставитися до біблійних текстів, не 
забувати в який час вони писалися і що вони писалися одним етносом. Тим 
етносом, який пройшов важкий шлях рабства, поневірянь по світу, 
озлоблення, садистського знищення сусідських народів.  Це не могло не 
позначитися на їхній психіці, менталітеті. Нормальні етноси окроплюють 
себе й свої молитовні приміщення свяченою водою, а вони кров’ю телят і 
козлів.  До такого дикунства може додуматися лише або якась секта 
збоченців, або психічно хворі люди. Ось чому ми говоримо – читаючи 
Біблію, не забувайте вище наведені слова Івана Франка. 

У пропагандиста Слова Божого має бути гармонійне поєднання 
розуму й духовності. Пам’ятаймо слова Ісуса Христа і Святого Іоанна 
подані в Євангелії: «Пізнайте істину й істина порятує вас». «Ми 
знаємо, що Син Божий прийшов і дав нам світло і розум, щоб ми 
пізнали Бога істинного, і щоб були ми в істинному Синові Його Ісусі 
Христі».(262.5.20.). На жаль навіть науковці часто-густо духовність 
ототожнюють лише з набожністю.  Святі Отці мають нести світло знань, а 
не  страшилки, загадки, лиховісні пророцтва. Перестаньте залякувати 
людей Богом, другим приходом Ісуса Христа! Не тримайте людей в стані 
страху, мороку, сліпої покори. Віруюча людина – це просвітлена, розумна, 
знаюча, свідомо  Бога  й Ісуса Христа любляча  Людина, а не перелякана 
бездумна істота.  У переляку немає  Ісусових «добра, віри й любові», є 
лише тваринний інстинкт самозахисту.  

Подумайте-якщо Ісус Христос –Син Божий  є втіленням доброти, 
милосердя й любові, то хіба може Його Батько, волю Якого Він виконує, 
бути кровавим деспотом?  

–Академії наук України треба якомога швидше відриватися від 
більшовицького матеріалізму, створити інститут вивчення аномальних 
явищ, інформації контакторів, езотериків різного таланту , яку вони 
отримують від Позаземних Цивілізацій та енергоінформаційного поля 
Неба. Якщо ПЦ налагоджують з нами контакт через комп’ютерні 
технології, (приклад Юрія Марчука), то просто гріх робити вигляд, що нас 
нічого не цікавить. Що на Землі окрім нас нікого немає. Бо саме там  
можуть лежати ключі від розв’язання наболілих земних проблем. До 
можновладців  і науковців хочеться звернутися словами з Євангелії: « Ви –
тобто Люди- діти сонця і сини дня», «пробудіться», пильнуйте», «не 
спіть»… (Єв. 226,5.5.) 
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–Певно, що наші вкрай суперечливі й суб’єктивні роздуми, наші 
гіпотези не претендують ні на істину, ні на науковість. Хтось назве їх 
маячнею дилетантів і грішників, які замахнулись на свята-святих, 
книжники приклеють нам свій улюблений ярлик-«сатанизму», (у них це, як 
у більшовиків «ворог народу»), а когось вони зацікавлять і покличуть до 
нових пошуків відповіді на ці складні й загадкові питання. Хтось скаже – я 
Людина,  Творець, Син Божий «дали нам світло і розум, щоб ми пізнали 
Бога істинного». Відтак я мушу мати високоосвічену духовність, шлях до 
якої лежить через «пізнання істини», бо, як заповідав Ісус,- тільки «істина 
порятує нас».     

– Наша мета – саме заохотити вас до пошуку шляхів до істинної 
духовності, де людське й божественне існують в гармонії. Якщо ми 
постійно ворогуємо, проливаємо кров один одного, якщо людство не 
висихає від сліз, значить, усі ті святості, усі ті релігійні й філософські 
міфології, які ми так обожнюємо, канонізуємо  й боїмося до них 
доторкнутися , не вартують і ламаного гроша. Бо світ як «мучився й 
стогнав», так і мучиться, як «лежав у злі», так і лежить.  

Саме тому Людина просто зобов’язана шукати шляхи до 
високодуховної людяності, до істинного Бога, аби жити в  добрі і любові,  
милосерді і співчутті, як заповідав нам галілеянин Ісус Христос.  «По тому 
пізнають усі, що ви учні Мої, коли будете мати любов між собою», «Я 
заповідаю вам любити один одного» (Іоан,123. 35; 125. 17). Бути на Землі 
Людиною, а тим паче християнином–це дотримуватися Заповідей 
Христових, цивілізовано пізнавати закони Неба, таїнства Божественного… 

Україна, яка постала на цивілізаційному розломі між Заходом і 
Сходом, стверджує відомий політик і публіцист Оксана Пахльовська, 
залишається драматичним, але й творчим синтезом цього розлому, входить 
у новий вимір Історії. Бо «українська земля, говорив всесвітньо відомий 
археолог                                                                                                                                     
Борис Мозолевський, тримає дух сивих доісторичних епох,  їй належить і 
в майбутньому  виконувати свою всесвітньо – історичну місію  в житті 
Земної цивілізації" (газ.»Свобода»,17.02.2016 р.) 

 «Ми переконані, говорить академік Юрій Канигін,  в українському 
чуді ХХI століття-в  стрімкому і могутньому злеті нашого народу.  
Адже у свідомості кожного з нас постає не тільки сьогоднішня, у 
кризовому, хворобливому стані, а й божественно чиста, велична, 
благородна, незрівнянна Україна – колиска християнської цивілізації. У 
якійсь незбагненній глибині ми її бачимо, ми її чуємо! Вона проходить 
крізь нас, ми відчуваємо її! Ми в ній живемо –працюємо, діємо, 
сміємося, співаємо і плачемо! І нам ніколи не захочеться розлучатися з 
нею!  У цьому і полягає наш виклик історії». (Ю.К. ВСІ.  410.) 
«Найнеобхідніше сьогодні –вселити в душу українського народу впевненість у тому, що він є не 
етнічною масою, а таки народом зі своєю великою історією і великим майбутнім. Це один з 
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науки, мистецтва… і генії зла.   Це також частина Дивосвіту в 
якому нам судилося жити і пізнавати.     Шануймося!   

Щодо росіян, яким також у Книжці приділено чимало уваги, то 
коментувати немає чого, тому, що такого етносу  не існує, як у так званій 
Російській Федервації  не існує й  республіки Росія. Варварська  імперська 
держава АБРАКАДАБРА з духовним символом- кровожадною потворою у 
вигляді двоголового орла –мутанта, вінегрет етносів, «вихований в огидній 
і жалюгідній школі  монгольського рабства» (КМ), як пророчить  мудрець 
Авель, в цьому тисячолітті розсиплеться, поневолені  народи звільняться й 
від імперії зла навіть назви не залишиться.   

Проте, як би ми не остерігалися зневажити «старшого», (тобто на 300 
років молодшого)  «брата»-сусіда  вінегретова чи клейма антисемітів, 
реалії неспростовно переконують нас у тому, що сакральна територія 
України, її народ мають дві смертельні загрози – агресія варварської 
московської орди та захоплення економіки, засобів масової інформації  і 
влади в Україні інородцями.  Нині у ніжне тіло цієї  сакральної території  
вчепилася пазурами бездуховна і кровожадна потвора–двоголовий орел – 
мутант. Коли красуня Україна вирветься з цих пазурів–важко сказати. 
Адже гарант миру й спокою на Землі ООН більше символічний, ніж 
реальний; гарант нашої безпеки США стали жертвою Президента-
простокваші, якому Бог не дав ні належної сміливост,ні стратегічного 
бачення, Євросоюз – ледь дихає від обжиріння і ні належної сміливост,ні 
стратегічного бачення, Євросоюз – ледь дихає від обжиріння і далі свого 
столу лінується подивитися. Те, що під його  вікнами уже ширяє орел-
мутант- їх це ще не хвилює… Нас хвилюють зовнішня і внутрішня 
агресії, масовий витік молоді в інші світи, обезлюднення території, 
загроза перетворення її в нову скіфію, новоросію, новокаганат чи 
новий казан  етносів з усього світу в якому вибродить якась нова 
цивілізація. 
      Іудейський мінус (-) та  український плюс (+), про які так гарно 
говорить науковець Юрій Шилов, можуть дати  світові великий позитив 
 лише тоді, коли іудеї  стануть жити не за звіриними законами «хто кого 
з’їсть», а за Заповідями Христовими. Так історично склалося, що для них, 
як і для всіх індоєвразійських народів, наша земля – теж сакральна 
територія. І це не лише багато про що говорить, але й багато до чого усіх 
нас зобов’язує.         
     Усе це так. Але, обговорюючи ці важкі проблеми, мені найчастіше 
задають такі запитання:  
а) чи буде новий кінець світу?  Це запитання не важке, бо на нього дає 
відповідь Біблія – якщо людство  у пізнанні світу не підніметься вище 
Бога, то не тбуде. Коли людство пізнає головні таїнства Неба і  не  буде 
слухається Бога,  то буде,  як було вже з цієї ж причини не один раз;  
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     Б) чи може людство жити без воєн, революцій, інших соціальних 
потрясінь? Ні! Для цього треба щоб Творець змінив генетичний код всяк 
сущого на Землі. Він цього не зробить. Чому? - я вже дав відповідь на це 
запитання в попередніх розділах. Люди можуть уникнути великих 
потрясінь, якщо будуть суворо дотримуватися  Заповідей Христових, а 
істину пізнають лише настільки, що зможуть передбачати події, тобто 
задуми небожителів, як синоптики погоду; 
     в) чи справді наша Доля не в наших руках? Так! Не в наших. Але 
самоутвердження у  житті, у відведений нам час, великою мірою залежить 
від самоорганізації, самодисципліни, концентрації зусиль на досягненні 
мети, віри в Бога–Господаря-Охоронця–Ангела, спілкування з Ним рідною 
мовою. Про атеїстів Олесь Гончар казав, що це люди без Соборів у душі. 
Мудро сказано. 
       Розмірковуючи над цим запитанням мені пригадалася поїздка у рідне 
село Шендерівку. Гарний літній сонячний день. Ми на подвір’ї  Господаря, 
який сидить на широкій дерев,яній лаві, а до нього на руки раз по раз 
вистрибують двоє гарненьких бешкетливих козеняток – біленька кізонька і 
руденький цапик. Пустують, як малі дітки. Та такі ж потішні, такі 
гарнесенькі.  Усі ми ними любуємось-дивуємось.  
     Господар теж не проганяє їх, а з великою любов’ю пригортає їх до себе 
обціловує, легесенько скидає з рук, а вони ще з більшими завзяттям 
вистрибують на лаву і лізуть йому на руки. Пригортаючи їх до себе, 
Господар, ніби між іншим, каже  а оцього цапика ми післязавтра 
заріжемо… У мене мороз пішов по спині… Як можна ось так любити і 
позбавляти життя оцього сонячного зайчика, який лиш народився, який так 
радіє життю, так любить Господаря свого???  А козенята, особливо той 
руденький, таке витворяє у нього на руках, ніби йому обіцяють не смерть, 
а рай земний.   
      Ось так і ми, подумалося, проймаємось неземною любов’ю до 
Господаря, а що він нам уготував–ми не знаємо. Знаємо лише, що одні 
чомусь помирають ще дітками, як той цапик, інші – в юності, інші –в 
старості… 
     Шануймося. Дякуймо тому, хто дав нам приємність бачити, чути, 
радіти, співати, сумувати, любити, переживати, ходити, бігати, плавати, 
їздити..тобто жити на цій диво-казці, яка називається Матінка –Земля.  
          
                                             Степан Многогрішний 
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