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– принцип прогнозування, який полягає в розробці та аналізі подій, 
явищ, процесів. 

Надзвичайно цінною у даному контексті є думка І. Зязюніна, що 
кінцевим підсумком освіти є внутрішній стан людини на рівні потреби 
пізнавати нове, здобувати знання, виробляти матеріальні й духовні цінності, 
допомагати ближньому, бути добро творцем у фаховій діяльності. Вищий 
підсумок освіти – духовний стан нації, зростання національної самосвідомості 
[2:15]. 
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ПРАВОСЛАВНИЙ СВІТОГЛЯД ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ  
ВІД ІНФОРМАЦІЙНО-МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

О.Г. Найдьонов, м. Херсон 
 

Маніпулювання є замаскованим впливом на іншу людину з метою 
домогтися від неї бажаних, односторонніх і корисливих для маніпулятора 
цілей. Маніпулювання є протилежністю співробітництву людей в якому всі 
сторони взаємодії отримують позитивний доброчинний сприятливий для 
всіх результат. 

Під дією інформаційних маніпуляцій людина-жертва не може вчасно 
зрозуміти справжній сенс слів і дій маніпулятора, їх спрямованість проти її 
власних інтересів і протистояти їм. При прямому фізичному чи словесному 
нападі, людина-жертва розуміє, що їй можуть нанести шкоду і всіма 
можливими способами намагається захистити себе. При інформаційних 
маніпуляціях людина може зрозуміти занадто пізно, а часом і зовсім не 
розуміє, що була безсоромно використана зловмисником. 

Маніпулятор намагається ввести жертву в оману своїми словами, які 
мають завжди подвійний сенс: перший, зовнішній сенс, є привабливим, 
часто логічно не суперечливим і другий, прихований, таємний, підступний 
сенс, що є інколи згубним для духовної (божественної) суті людини. 
Інформаційний маніпулятор розглядає інших людей як засіб для досягнення 
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власних цілей або отримання особистої вигоди. Він намагається, 
спираючись на мотиви, інтереси індивіда, створити ситуацію, у якій об’єкт 
маніпулювання змушений вести себе вигідним для маніпулятора чином, не 
маючи вибору або не усвідомлюючи його. 

Маніпулятивні технології використовують із метою таємного 
духовного, психологічного, політичного, комерційного і навіть фізичного 
примусу. По суті маніпуляція – це насильство, але ще небезпечніше, ніж 
звичайне, оскільки впливає на підсвідомість, викривляє наше сприйняття 
реальності, робить інструментом задоволення чужих потреб, нівелює нашу 
індивідуальність. 

Інформаційним маніпулюванням займаються, зокрема, неорелігії. 
Вони використовують методи маніпулювання мовою. Ці методи можна 
умовно поділити на два: використання додаткового словникового запасу та 
надання відомим словам іншого змісту (Валентин Петрик). Наприклад, 
засновник «Церкви Сайєнтології» Хаббард використав цю технологію для 
свого віровчення шляхом вироблення нової термінології: діанетика, 
сайєнтологія, клір, преклір, одитор, одитування, аберації, інграми, тетан (не 
плутати з титаном), а також надав деяким словам іншого змісту: кейс (для 
людини це те, як вона реагує на навколишній світ), динаміка (жага до життя, 
енергійність та наполегливість у виживанні, адаптація до умов існування). 
У «Місії божественного світла» слово «знання» означає чотири методики 
медитації, котрі вивчають протягом вступних занять, що спрямовані на 
надання людині знань про Бога; слово «розум» синонімічне поганим 
думкам, які відділяють людину від Бога та Істини; поняття «світ» – це те, що 
існує за межами «Місії божественного світла», і тому він є недосконалим. 

Засновник «Церкви Сатани» Лавей для більшої привабливості 
корінним чином змінив зміст таких понять, як «Сатана», «сатанізм», «сили 
темряви» та ін. За Лавеєм, Сатана є носієм гармонії і найкращим другом 
людини, а зло уособлюють насамперед християнство та ін. релігії. Поняття 
«сили темряви» зовсім не синонімічно поняттю «сили зла». Поняття 
«духовні вампіри», за Лавеєм, тотожне християнству та іншим релігіям тому, 
що вони живляться енергією і паразитують за рахунок інших людей. 

Бог-Творець, створивши людину, не залишив її напризволяще. Він 
дав своєму творінню «інструкцію» – Святе Письмо, як потрібно жити людині 
у відповідності до задуму Творця. Заздрісний боговідступник, ім’я якому 
легіон, через своїх прибічників на планеті намагається нашкодити Богові і 
його «іскрі» – людині – вищевказаними методами і не тільки. 

Маніпулятивні технології є і в інтернеті. Їх мета – засмічення 
підсвідомості людини різного роду духовним сміттям, фактично духовною 
гидотою, що перешкоджають людині накопичувати (стяжати) Дух Святий, 
фактично гонять його з душі людини та відволікають від дороги до Храму. 
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Що ж протиставляє православ’я маніпулятивним технологіям синам 
Батька Брехні і просто духовно незрілим людям? 

Православна релігія дає людині дієвий засіб для організації 
особистого та суспільного життя так, щоб унеможливити маніпулювання по 
усьому його спектру: від корисливих власних дружин і чоловіків, 
співгромадян та іноземців, політиків і до прямих ворогів роду людського. 
Православ’я вчить проводити правильну ідентифікацію – називати речі 
своїми іменами: соціалізм – це система державного рабства (коли не окремі 
люди, а знеособлена держава є рабовласником), комунізм і фашизм – це 
різновиди сатанізму, мова, як і народ, від Бога, тому не може бути у народу 
дві мови, як у людини не може бути дві душі тощо. 

Дві заповіді блаженства закликають людини бути спраглою правди. 
Божий Син вчить людей говорити про все без винятків або так, або ні – не 
можна одночасно говорити про одне і теж: і так, і ні, бо це від лукавого. 
Славний народ який дурням не дає університетських дипломів і відповідно 
керувати собою, злочинців називає своїми іменем, а не спасителями нації, 
ставить пам’ятники дійсним героям і виводить в еліту суспільства 
найкращих, а не найзаможніших. Благословенний народ який здатен 
правильно ідентифікувати своїх друзів, і своїх ворогів, прояснити 
однозначно все що є наявним в суспільстві. 

А що, буде тоді коли народ відвернеться від православ’я і проігнорує 
Божу вимогу називати речі своїми іменами? Біблія про таких говорить: 
«Горе тим, що зло називають добром, а добро – злом, що ставлять темноту 
за світло, а світло – за темряву, що ставлять гірке за солодке, а солодке – 
за гірке» (Іс. V. 20). 

 
 

____________________ 
 

РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

Н.Ю. Налётова,  г. Смоленск 
 
В условиях нового глобального миропорядка Россия вступает в пору 

примата антропологических процессов и проблем, где вопросы интуитивного 
самоощущения, культурного самоопределения и духовного самосозидания 
человека, равно как и национальной общности, являются ведущими. Из чего 
следует, что всему российскому обществу придется вновь кардинально 
выяснять свои отношения с православием, понять его сущность и истинное 
значение в собственном историческом бытии.  

Неоспорим тот факт, что особенность нашего национального бытия 
заключается в том, что его становление и развитие происходило под 
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