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СВЯТА ПРОСТОТА
Головна діалектична суперечність нашої епохи – це суперечність між
творцями і паразитами, в євангельській термінології – між «дітьми
Божими» і «дітьми диявола». Ця суперечність долається просто і весело!
«Хай буде ваше слово: так – так; ні – ні.
А що більше цього, те від лукавого».
(Нагірна проповідь, Матвій 5.37).
Сучасна цивілізація тотально вражена соціальними паразитами. Для
зручності свого існування паразити створюють ситуацію «мутної води»,
«туману»,
«невизначеності»,
«неоднозначності»,
«закритості»
та
«секретності». І це легко зрозуміти. Річ у тім, що в сотвореному Всесвіті
найбільшу продуктивність мають прості, ясні, чесні, прозорі підходи. За
словами Григорія Сковороди, «Слава блаженному Богу за те, що потрібне
зробив неважким, а важке – непотрібним». Максимальні ясність і простота –
це дороговказ для творців, будівничих, співробітників Божих.
Натомість «діти диявола» орієнтовані не на творчість, а на паразитування.
Паразит ніколи не діє відкрито, тому що
він на кілька порядків слабкіший за свого
«господаря» (донора). Виявлення «господарем» свого паразита зазвичай закінчується знищенням цього паразита, тому
відкритість – це пряма загроза його
існуванню.
Для маскування паразити максимально заплутують ситуацію, апелюючи
до того, що «життя складне». Але це
підміна понять, тому що чим складніша,
комплексніша система, чим більше в ній
рівнів, складових частин і взаємозв’язків, тим вищі вимоги до її логічної
цілісності, несуперечливості, ясності, простоти. Тому «складність» не можна
ототожнювати з «заплутаністю», «затуманеністю», «хаосом».
Так само слово «просто» не можна плутати зі словами «примітивно»
чи «простакувато» (йдеться про простоту, доведену до абсурду). Чесне
життя – ясне і просте, тобто пряме, відверте, «випростане», щире. Все
геніальне – просте! І аж ніяк не примітивне.
Паразити дуже на люблять ясності, яку дає простота. Тому вираз
«свята простота», який співзвучний виразу «геніальна простота», вони
інтерпретують не інакше як прояв наївності, обмеженості, відірваності від
«реального життя».
Якщо зануритися в етимологію слів, тобто повернутися до їх
первинних, істинних значень (від «етимон» – істина), то виявиться, що

«пРОСТо» – це те, що дозволяє РОСТи, а «скЛАДно» – це те, що має в собі
«ЛАД». Цікаво, що російське «сложно» приховує в собі слово «лож». На
практиці українське «складно» і російське «сложно» несуть різний
фоносемантичний сенс (тобто на рівні підсвідомості – як послідовність
звуків). Через це: «Що складно, то ладно», натомість «что сложно, то ложно».
Таким чином, треба чітко відрізняти складність та багатовимірність життя від заплутаності, штучно створеної паразитами, про яких
сказано: «Диявол – ваш батько, і ви хочете чинити волю батька вашого. Він
був душогубець від початку і не тримався правди, бо правди нема в ньому:
коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і брехні батько» (Іван
8.44). Наш світ сотворений добрим і досконалим Творцем, тому цьому світу
притаманні ясність і пізнаваність. Натомість заплутаність – це штучна
диявольська якість, принесена в цей світ паразитами.
Масове поширення уявлення про заплутаність, непізнаваність,
випадковість, «відносність» нашого світу – це найголовніший «здобуток»
паразитів, це головна передумова їхнього процвітання. Все інше –
«справа техніки», так би мовити, «спритність рук – і ніякого шахрайства».
Скиньте зі своїх очей створені паразитами «світоглядні деформатори»
– і ви будете вражені масштабами діяльності і метушливою активністю
«дітей диявола». Фантастичний кінофільм «Матриця» відпочиває. Далеко
ходити не треба – все плаває на поверхні.
Політична система і «демократичні вибори». Суцільний лохотрон:
держава не має сформульованої мети, влада безвідповідальна, її зарплата не
залежить від результатів правління, всі контролюючі органи призначаються
тими, кого повинні контролювати. З погляду ділової людини – вершина безумства, з погляду правника – кримінальна змова з метою економічних злочинів в
особливо великих розмірах. Організуйте державу хоча б за прикладом
елементарного акціонерного товариства, прив’яжіть зарплати керівників до
якості життя керованого ними народу – і негайно почнуться позитивні зміни.
Бухгалтерський облік і податкова система. Будь-яка компетентна у
цій сфері людина вам скаже, що все це можна зробити принаймні у сто разів
простіше. В нинішню епоху комп’ютерів та інформаційних технологій
економіка може існувати в режимі автоматичного оподаткування, без усіх
цих «податкових адміністрацій» з їхніми академіями та поліцаями.
Газова проблема. Повністю надумана, бо Україна енергетично
самодостатня, має величезні поклади власного газу, зокрема у вугільних
басейнах, а також перевиробництво електроенергії. В імпортуванні газу
зацікавлені тільки ті, що отримують на ньому «відкати». Врешті-решт, чому
громадяни повинні доплачувати за газ, який отримують хімічні чи
металургійні підприємства олігархів?
Реєстр прав на землю і нерухомість. Це найбільша державна таємниця, «страшний секрет великої тайни». Через нього масові зловживання, корупція, постійні судові тяганини. Просте рішення: відкрити доступ громадянам до
реєстру власності та земельних кадастрів (кошмарний сон паразитів).
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Вакцинаційна індустрія і фармацевтика. Найбільш підлий і
цинічний лохотрон. Спочатку людей калічать, підриваючи їхній імунітет
вакцинами. Протягом тільки першого року життя у чисту кров немовлят
вливають два десятки отруйних коктейлів! Ті, що вижили, потім стають
надійними клієнтами лікарень, аптек, діагностичних та інших закладів
системи «охорони здоров’я», тобто системи узаконеного скорочення
населення. Хочете різко підвищити здоров’я нації? Просте рішення:
припиніть вакцинації, припиніть труїти населення «антивірусними
препаратами», «вітамінами», «біодобавками». Дайте людям можливість
купляти нормальну, здорову їжу і пити чисту воду, поясніть їм, що кожна
людина має в собі природний механізм самовідновлення, а тому при бажанні
може взагалі ніколи не хворіти. Технології самозцілення «Живе Слово» –
найпереконливіший приклад простого (геніального) рішення.
Засоби масової інформації. Майже суцільна пропаганда рабства і
виродження, нагнітання негативних емоцій, ментальне забруднення, дезінформація і шахрайство, відволікання від суттєвого, реклама збочень і
паразитизму. Сучасні ЗМІ – це головне джерело психосоматичних
захворювань. Хочеш стати психічно і фізично здоровішим? Зроби простий
крок – викинь телевізор!
Можна продовжити перелік штучно створених паразитами проблем і
простих рішень для їх подолання. Хтось скаже: «Але те ж саме в
цивілізованих державах». Так, те ж саме. Вони так само опановані
паразитами, просто у них лохотрони витонченіші й елегантніші, а у нас –
брутальніші і нахабніші.
Вся сучасна цивілізація – це комфортне середовище для жирування
паразитів. Очевидно, що вони будуть воювати за збереження існуючого
мороку та плутанини, оскільки ясність і простота – це їхня смерть. Так
само очевидно, що безглуздо боротися за «реформування» чи «вдосконалення» системи, створеної паразитами для самих себе.
Тоді що робити?
Твори свій світ – чесний і прозорий,
щирий і логічний, складний і, водночас,
доступний
до
пізнання.
Позбався
нав’язаної паразитами ілюзії «складності»!
Зроби кілька простих кроків – і
переконаєшся, що нову цивілізацію можна
творити просто і весело.
Хай Буде!
Ігор Каганець, координатор проекту
Держава-корпорація Третій Гетьманат
http://sd.org.ua/news.php?id=18427

ЩО РОБИТИ? «ТРИ О»: ОЗДОРОВЛЮЙСЯ!
ОРГАНІЗОВУЙСЯ! ОЗБРОЮЙСЯ!
«Добре управління залежить не стільки від законів, стільки
від особистих якостей правлячих. Механізм управління
завжди підпорядковується волі тих, хто керує цим
механізмом. Отже, найважливіший елемент управління – це
метод добору лідерів» (Френк Герберт).
1. Чим глибша хвороба, тим радикальніші методи її подолання.
Буває, що достатньо ухвалити новий закон, а буває, що треба змінювати
владу. В Україні навіть це не допоможе, оскільки зіпсуття проникло у всі
пори суспільного організму – масову свідомість, науку, політику, економіку,
побут, мораль. Існуюча система є смертельно хворою і реанімації не підлягає.
Єдиний вихід – змінювати всю систему.
2. Перед тим, як перероблювати старий будинок, треба побудувати
новий. Для того, щоб змінити систему, треба створити їй альтернативу.
Нація повинна нормально функціонувати навіть тоді, коли стара система
остаточно завалиться.
3. Творення досконалішої системи вимагає досконалішого світогляду,
вищої організації і передових технологій. Їхніми носіями є людина, що
звільнилася від пут старої системи. Отже, головна умова формування нової
української держави – це формування нової української людини. Якщо
не зміниться людина, то яку б систему не створювали – все одно буде
виходити концтабір, в якому пануватимуть ідіотизм, брехня, беззаконня,
корупція, економічне визискування, шахрайство, паразитизм.
Отже, загальна стратегія перетворень виглядає так: нова людина →
організація нових людей → нова держава. Практична реалізація цієї стратегії
зводиться до трьох «О»:
1. Оздоровлюйся! Почни з себе: позбався рабських звичок (алкоголь,
тютюн, телевізор, хвороби, пігулки, нездорова їжа, гіподинамія, депресія,
нецікава робота), опануй здоровий спосіб життя, стань вільним і
самодостатнім. Найпростіша технологія звільнення від рабства старої
системи – технологія самооновлення «Живе Слово».
2. Організовуйся: шукай таких, як ти, і об’єднуй їх навколо себе,
започатковуй власні проекти і долучайся до проектів своїх однодумців.
Головний чинник організації – формування альтернативного інформаційного
простору і налагодження якісних телекомунікацій (інтернет, телефон, скайп,
електронна пошта, смс, веб-форуми, соціальні мережі). Найпростіший спосіб
знайти собі подібних – створення територіальної сотні Третього Гетьманату.
3. Озброюйся: опановуй комп’ютери, програми, технології, бази
даних, методики самовдосконалення, технічні засоби, бойові мистецтва,
вогнепальну зброю – все, що робить тебе сильнішим. «Продай одежу й купи
меч!» – це євангельська рекомендація; сучасне доповнення до неї «Продай

5

6

телевізор і купи комп’ютер!» Сьогодні можна придбати недорогий
комп’ютер, поставити на нього ОС Лінукс з безкоштовними програмами – і
стати вільним від «зомбоящика» та всієї цієї одурманюючої пропаганди.
Маєш можливість – придбай комп’ютер для своїх ближніх і допоможи його
опанувати.
Після виборів-2010 багато українців шукають, до кого б приєднатися,
щоб подолати політичну кризу. Проте більшість відомих діячів «учорашні», а
більшість нових – невідомі. Тому не поспішай до когось приєднуватися, а
твори своє – те, що любиш і розумієш. Хай розквітають тисячі квітів!
Не страшно, якщо окремі проекти будуть конкурувати один з
одним. Головне, щоб це була правильна конкуренція, тобто така, в якій
перемога досягається посиленням себе, а не послабленням суперника.
Здорова змагальність допоможе виявити найкращих і найсильніших,
які потім і об’єднають навколо себе всіх інших. Тоді отримаємо не аморфний
натовп, керований кількома «зірками», а структуроване і активне
суспільство, де кожен п’ятий – лідер. Хай Буде!
http://sd.org.ua/news.php?id=18400

ПАРАЛЕЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО:
НАСТАНОВИ ДЛЯ СНАЙПЕРІВ
Загострення в Україні системної кризи активізувало суспільні дискусії щодо
шляхів її подолання. Все більшого резонансу набуває тема творення
«паралельного суспільства», «паралельної держави».
Цей термін набуває виразності в контексті нинішньої глобальної
кризи, розв’язання якої відбудеться шляхом творення досконалішої
цивілізаційної надбудови. Це загальний принцип еволюційного розвитку:
коли перемагають досконаліші форми життя, то попередні повністю не
зникають, а займають свою екологічну нішу.
Прикладів удосталь. Скажімо, акула. Влаштована відносно
примітивно, адже не має плавального міхура, а замість зябер має тільки
зяброві щілини. Тому, щоб не потонути і не задихнутися, вона мусить
постійно перебувати в русі. Незважаючи на це акула як плавала 300
мільйонів років тому, так плаває й донині.
Або, наприклад, військова справа. Попри сучасні ракети чи космічні
лазери, залишається актуальним уміння битися навкулачки чи на ножах. Так
само розвиток банків і супермаркетів не скасував натуральне господарство та
бартерний обмін. Просто різко скоротилася сфера застосування старіших
форм та їхня різноманітність.
Такий еволюційний підхід дозволяє зорієнтуватися в нинішній
ситуації. Головна причина актуальної кризи – це невідповідність всієї
існуючої системи вимогам інформаційної епохи. Дух часу вимагає

адекватного світогляду, нових організаційних форм і технологій. Отже, треба
створити нову цивілізаційну надбудову, в просторі якої зможуть
реалізуватися нові потенції.
Зверніть увагу: НЕ БОРОТИСЯ ЗІ СТАРОЮ СИСТЕМОЮ, А
СТВОРИТИ НОВУ. Якщо нова система буде зручніша, ефективніша,
привабливіша, то стара сама «усохне» і займе відповідне їй місце – подібно
до згаданої вище акули чи натурального господарства.
Що ж це за нова цивілізаційна система? Її зародки вже існують
навколо нас. Виявляється, якщо діяти чесно і відкрито, то економічні моделі
можуть бути на порядок простішими і водночас на порядок ефективнішими.
Виявляється, що сучасна людина може впливати на себе і навколишній світ
силою думки, бути здоровою без жодної «хімії» та інших послуг «охорони
здоров’я». На сьогодні накопичено велику масу передових технологій,
спроможних змінити світ, але вони блокуються старою системою. Натомість є
відверто паразитичні галузі, наприклад, «вакцинаційна індустрія»,
виробництво пігулок з «вітамінами», «політичний піар» (мистецтво
обдурювання). Ліквідуйте їх – і життя покращиться вже сьогодні.
НАДЗАВДАННЯ
Формування вищого «паралельного простору», вільного від паразитів і
сприятливого для самореалізації людини – головна вимога сьогодення. Це
надзавдання для творчої меншості українського суспільства. При цьому
важливо, щоб паразити не встигли розкрасти і розпродати «нижні поверхи»
цивілізаційної конструкції України. Вгамувати їхні апетити – надзавдання
для решти українців.
Звідки взяти ресурси для творення надбудови? Головною цінністю
інформаційної епохи є інформація, знання, мудрість, музика, відеопродукція,
ідеї, винаходи, технології. Це та сфера, де нині найактивніше твориться
багатство. І саме тут творчі люди почуваються як риба у воді. Тому все в
наших руках.
А як щодо протидії з боку старої системи? Протидія з’явиться тільки
тоді, коли ви почнете з нею боротися. Проте формування «паралельного
простору» не передбачає боротьби зі старим. Натомість усі зусилля
спрямовуються на творення нового в новій екологічній ніші, а вона невидима
для «вчорашніх». Стара система відреагує тільки тоді, коли в новий простір
перейде значна частина українців, тож стане відчутним брак «донорів». Але
тоді вже буде запізно – прагнення зупинити «колесо історії» тільки
радикалізує процес перетворень.
Творенням нового простору вже займаються різноманітні українські
організації, гуртки, спільноти. Це – точки росту нової цивілізації. Зручною
організаційною основою для їх взаємодії та взаємного посилення можуть
бути Конституційні Збори України. Це не тільки гарні можливості для
знайомства зі світлими людьми, і не тільки спільна розробка теоретичних
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засад держави української мрії. Це також практичне творення цивілізаційної
надбудови, конструювання нових форм і перевірка їх на собі.
Ми вирощуємо такий світ, який буде зручний для нас і наших
нащадків. Тому все робимо з любов’ю, старанно і якісно. Якщо створені
нами зразки виявляться вдалими – вони дуже швидко будуть засвоєні і
реалізовані тисячами інших українських громад у всьому світі. Насіння нової
цивілізації почне швидко проростати. І тоді весь світ переконається, що «Україна» означає «країна-зародок» – «земля, з якої все починається».
ПРАКТИЧНІ НАСТАНОВИ:
1. Сьогодні найважливішими є два напрямки діяльності: стабілізація
існуючого «владного гадючника» і творення нової цивілізаційної формації.
2. Стабілізація потрібна для того, щоб «братва» буйствувала в певних
рамках і передчасно не зруйнувала нинішню систему. Очевидно, що
більшість активних українців діятимуть саме в цьому напрямку – вони
боротимуться за збереження системи, бо самі є її частиною.
3. Ті, що вийшли на вищий рівень свідомості і звільнилися з кайданів
системи, не повинні розпорошувати зусилля на боротьбу з нею. Стабілізація
«гадючника» відбудеться без нас, але без нас не відбудеться творення
нового світу! Тому що
окрім нас його немає
кому творити. То ж усі,
що піднялися у Простір
волі, не мають морального права опускатися в
Простір боротьби.
Систему
можна
подолати, тільки створивши
їй
альтернативу.
Кожний повинен робити
те, на що він максимально
спроможний. Снайпери
не беруть участі в масованих атаках регулярних
військ – вони все вирішують лаконічною серією
точних влучень.
«Не навколо винахідників нового галасу, а навколо
винахідників нових цінностей обертається світ; він
обертається нечутно». (Фрідріх Ніцше)
http://sd.org.ua/news.php?id=18359

ВІДБУЛОСЬ ПЕРШЕ ЗІБРАННЯ
КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗБОРІВ
28 березня 2010 року, на Арійський Великдень, в Києві відбулось
всеукраїнське зібрання першого етапу Конституційних зборів з метою
заснування всесвітньої української національної духовно-економічної
держави-громади Третій Гетьманат.

Під час зібрання Конституційних Зборів Третього Гетьманату 28.03.2010
У роботі КЗ взяли участь сотники та ройові з Київщини, Донеччини,
Січеславщини, Харківщини, Львівщини та Івано-Франківщини. Перші три
сотні Третього Гетьманату створено у містах Слов’янськ (Донецька
обл.), Дніпропетровськ та Київ.
Зібрання почалося з реєстрації учасників, які представили підписи на
свою підтримку, підтверджені організаційними внесками. Учасники передали
також електронні реєстри своїх підрозділів, на основі яких будуть
виготовлені посвідчення засновників Третього Гетьманату.
Член Оргкомітету Конституційних Зборів, професійний правник Юрій
Якуба ознайомив учасників зібрання з результатами реєстрації.
Вступне слово виголосив член Оргкомітету, письменник Ігор
Каганець. Він запропонував концепцію Конституції, яка б розвивалася
разом з розвитком духовно-економічної громади. Всі положення
Конституції мають бути чіткими і зрозумілими правилами, що вже перевірені
особистим досвідом, дають добрі плоди і вже сьогодні твердо виконуються
всіма членами громади. Нічого зайвого і штучного – тільки те, що потрібно
для розвитку.
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В основі розгортання ТГ має бути принцип Григорія Сковороди, згідно з
яким блаженний Творець «потрібне зробив неважким, а важке – непотрібним». Тому критерієм правильності наших дій має бути стан внутрішньої
веселості, а робота має робитися з задоволенням і відносно легко.
В ході обговорення учасниками зібрання були сформульовані основні
положення Конституції ТГ, яка буде розвиватися разом з громадою – її
назвали Малою (первинною) Конституцією (див. Основи Конституції
Третього Гетьманату). Окрім того, ухвалено рішення відразу ж готувати
Велику Конституцію, яку буде винесено на всеукраїнський референдум для
досягнення абсолютної легітимності Третього Гетьманату.
Зібрання обрало Юрія Якубу головою Конституційної комісії і
доручило йому на основі ухвалених основних положень сформулювати
базовий текст Малої Конституції. Зібрання доручило члену Оргкомітету
Ігору Каганцю координувати роботу КЗ до ухвалення Великої Конституції,
обрання Гетьмана та інших передбачених Конституцією виборних осіб.
Оргкомітет з проведення другого етапу Конституційних Зборів 22–25
червня 2010 р. вирішили формувати з сотників ТГ, що долучатимуться до
процесу державотворення. На завершення Зібрання були зачитані привітання,
надіслані учасникам Конституційних Зборів від майбутніх полків Третього
Гетьманату з США, Індії, Німеччини, Латвії та Португалії.

Делегати першого етапу Конституційних Зборів Третього Гетьманату
Зібрання пройшло в атмосфері гармонії, братерства і духовного піднесення –
наочний приклад Українського консенсусу. Продовжуємо формувати рої і
сотні засновників Третього Гетьманату. Як долучитися до нашого руху?
Читайте: «Заснування Третього Гетьманату в запитаннях і відповідях».

ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЇ ТРЕТЬОГО ГЕТЬМАНАТУ
Проблема існуючої Конституції України в тому, що, по-перше, її мало хто
знає і розуміє, по-друге, її майже ніхто не сприймає як закон свого життя, потретє, при першій нагоді вона порушується на користь «політичної
доцільності». В результаті весь державний організм заражений беззаконням і
правовим нігілізмом, а замість правової держави маємо лише її ілюзію.
Натомість Третій Гетьманат з самого початку будується як
правова держава. Це означає, що всі його закони будуть обов’язковими до
виконання. Для цього закони мають бути природними, зрозумілими,
достатньо простими і легкими до виконання, а їхня кількість має бути
якомога меншою.
Для того, щоб Конституція ТГ була близька українській людині,
відповідала реальним потребам і виконувалась із задоволенням, її треба
виростити – так, як з маленької насінини виростає велике дерево.
Тому делегати Конституційних зборів вирішили розпочати
формування Конституції з простих правил, яких вони вже сьогодні
безумовно дотримуються у своєму житті. За такого підходу Конституція
фіксує перевірені практикою норми, яких засновники ТГ дотримуються
свідомо і добровільно, без жодного зовнішнього примусу.
1. Місія Третього Гетьманату (сенс існування) – сприяння духовній,
психічній та фізичній еволюції кожного українця та української нації в
цілому, її кількісному зростанню. Головними критеріями правильності
розвитку ТГ є відчуття щастя його громадянами, постійне зростання рівня
народжуваності, здоров’я, освіти та матеріального добробуту.
2. Українці є світовою спільнотою, тому ТГ формується як держава
українського етносу, що об’єднує і захищає інтереси українців цілого світу.
Належність до українського етносу визначається духовною спорідненістю
(усвідомлення себе українцем, любов до української землі та української
культури), знанням української мови (хоча б на побутовому рівні) і
наявністю хоча б одного з трьох чинників: «кров» (один з предків є
українцем), «земля» (народження в Україні), «добрі плоди» (активна
підтримка українських інтересів).
3. Робочою мовою ТГ є українська. Мовою міжнаціонального
спілкування ТГ є українська.
4. «Чим вища крона, тим глибші корені». Духовність має опиратися на
потужну економіку, тому ТГ формується як глобальна духовно-економічна
держава-корпорація.
5. Самоорганізація українців відбувається шляхом формування
сотенно-полкової
структури
за
територіальним
принципом
та
функціональним принципом, тобто об’єднання за інтересами – див.
FORUM.SD.ORG.UA. Стартова сотня налічує не менше 31 засновника (три
рої по 10 засновників на чолі з сотником), повна сотня налічує не менше 100
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засновників. Стартовий полк налічує не менше 301 засновника, повний полк
– не менше 1000 засновників.
6. Територіальна самоорганізація досягається входженням українців до
місцевого підрозділу (сотні або полку) – в Україні або за кордоном.
Територіальні структури є зародками майбутніх адміністративнотериторіальних одиниць ТГ.
7. Функціональне об’єднання відбувається шляхом входження до
спеціалізованої сотні інтегруючого (екстериторіального) полку «Арійський
Стандарт» (програмування, журналістика, радіо, телебачення, газети, наука,
торгівля, спорт, освіта, туризм, знайомства тощо). Спеціалізовані сотні є
зародками майбутніх державних міністерств, агенцій, служб.
8. Прапором ТГ є жовто-блакитний прапор (нагорі жовте, внизу
блакить). Символом ТГ є Трійця (Тризуб, Трисуття). Символом переходу від
старої до нової системи є Сонцебіг (сварга Великого Переходу). Прапором
екстериторіального полку «Арійським Стандарт» є жовто-чорний прапор,
графічним символом полку є знак «НОВА РАСА» (Мамай на драконі).
9. ТГ прагне до максимальної свободи, самодостатності та
самокерованості: «Все, що робиться з власної волі – добро. Все, що робиться
з чужої волі – зло».
10. Громадяни ТГ дотримуються трьох золотих правил:
«Оздоровлюйся! Роби те, що любиш! Тримайся за своїх!»
11. Кожен українець може увійти до будь-якої кількості
територіальних чи функціональних сотень. Входження до кожної
територіальної чи функціональної сотні супроводжується сплатою
організаційного внеску. Половина внеску залишається у своїй сотні (полку),
половина передається на розвиток усієї громади ТГ.
12. Підрозділ (сотня або полк) має право витрачати зібрані кошти
тільки тоді, коли в його структурі є Сотник (Полковник), Радник, Аудитор і
Скарбник, які переобираються щороку. Сотник (Полковник) здійснює
відповідальне керування підрозділом, Радник здійснює наукове забезпечення
підрозділу, Аудитор відповідає за дотримання підрозділом Конституції,
внутрішніх норм та угод, Скарбник – за фінансову дисципліну і раціональне
витрачання коштів.
13. Кожний голос на виборах усіх рівнів ТГ має силу тільки тоді, коли
підтверджений організаційним внеском. Кандидат має право двічі
аргументовано відмовитися від пропозиції обрання на посаду. Після відмови
він третьої пропозиції він виключається зі своєї сотні, зберігаючи право
увійти до будь-якої іншої сотні ТГ.
14. Кожна сотня (полк) є одночасно духовною громадою, навчальнопросвітницьким центром, бізнесовою структурою і стрілецьким клубом.
15. Для недопущення конфлікту інтересів здійснюється розділення
бізнесу і влади: якщо новообраний Сотник (Полковник) має власний бізнес,
то він передає його в управління довіреній особі після схвалення своєї
громади, натомість всю енергію спрямовує на керування бізнесом громади.

16. Для перебування громади у просторі успіху і безпеки, сотники повинні
знати напам’ять всі цифрони і звукони технології самооновлення «Живе
Слово» (всього 66 текстів), полковники додатково повинні знати
інформосоти (всього 99 текстів).
Останній пункт пояснюється складом учасників Конституційних
зборів – ройових і сотників ТГ. Виявилося, що довіру українців, підкріплену
підписами і організаційними внесками по 100 або 1000 грн (для статусу
почесних засновників), отримали тільки ті, що практикують оновлення
Живим Словом. Тобто 100% делегатів Зборів має досвід самооновлення
Живим Словом. Це суттєвий чинник сміливості, гармонійності, впевненості,
енергійності, авторитетності, здатності ухвалювати правильні рішення,
притягувати до себе світлих людей і позитивні події. Очевидно, що саме такі
люди заслуговують на довіру своїх знайомих і здатні повести за собою інших
прихильників ТГ.
Чому важливе знання текстів ЖС напам’ять? Це критерій того, що
людина перебуває у стані духовного, психічного і фізичного здоров’я,
перебуває в гармонійному просторі, має просвітлену свідомість, поширює
навколо себе радість і світло. Адже для того, що пам’ятати тексти Живого
Слова («абетку Сенсара»), треба постійно їх повторювати, отже постійно
наповнювати себе світлом. Це захищає громаду від проникнення до
керівництва некомпетентних людей та інших неприємностей.
http://sd.org.ua/news.php?id=18258

Пророцтво про Третій
Гетьманат
В Україні й еміграції почалась самоорганізація українців шляхом
формування сотенно-полкової структури. Полковники зі своїми сотниками
представлятимуть українські громади на Конституційних Зборах. Ухвалення
Конституції, обрання Гетьмана, Головного радника і Конституційного
аудитора означатимуть заснування Третього Гетьманату – всесвітньої
української держави-громади. Природно, виникає запитання про взаємодію з
існуючою паразитичною антисистемою. Вона ж не здасться без бою. Що з
нею робити?
Класичні бойові стратегії пропонують перевірену тисячоліттями
послідовність дій:
– спробуй зробити противника своїм другом;
– якщо не вдається зробити противника другом, зруйнуй його плани,
зміни його погляди на негативні для нього наслідки війни, щоб він
відмовився від самої думки про неї;
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– якщо не вдається зруйнувати плани, то розбий його союзи: якщо
союзники почнуть його покидати, він може змінити свої наміри.
А якщо не вдається зробити противника другом, змінити його наміри і
позбавити союзників? Тоді необхідно полюбити свого ворога і потурбуватися
про його армію.
Останній пункт виглядає, м’яко кажучи, дивно. Правда, до нього
додається пояснення: хто щиро любить свого ворога і турбується про нього,
той добре знає його і робить себе невразливим. Але все одно виглядає
нереально і загадково: ну як можна полюбити того, хто хоче тебе знищити чи
зробити рабом!?
БОЙОВА ЛЮБОВ
У пошуках відповіді звернімось до ще одного авторитетного джерела, в
якому розглядається стратегія взаємодії з ворогом. Цей документ називається
Добра Новина Ісуса Хреста, Сина Божого (Євангеліє). Як не дивно, а в
Нагірній проповіді дається така ж сама рекомендація: «Любіть ворогів ваших
і моліться за тих, що гонять вас; таким чином станете синами Отця
вашого, що на небесах, який велить своєму сонцю сходити на праведних і
неправедних. Тож будьте досконалі, як Отець ваш небесний досконалий»
(Матвій 5.44-48).
Саме в цій фразі й захована розгадка «бойової любові». Нагадаємо, що
всі чотири євангелія були написані гелленською (давньогрецькою) мовою,
яка розрізняє два різновиди любові: «філіа» і «агапе». Українська мова їх
перекладає одним словом «любов» – і при цьому втрачається дещо дуже
важливе. Це подібно до того, як російська мова не розрізняє українські
«любов» і «кохання».
Філіа (φιλία) – це горизонтальна, братерська, земна любов, що
основується на взаємності. Наприклад, це любов між родичами, друзями,
соратниками. Вона передбачає здатність обох сторін безкорисно робити
добро один одному.
Агапе (αγάπη) – це вертикальна любов, яка не потребує взаємності;
серед іншого, це зацікавлений і доброзичливий погляд Творця на своє
творіння – згори вниз.
Саме про вертикальну, божественну любов йдеться в цьому фрагменті
Доброї Новини, тому й уживається слово «агапе». На підтвердження того, що
це погляд згори вниз, додається фраза про Отця Небесного, який любить і
праведних, і неправедних – незалежно від того, люблять вони його чи ні.
Саме про цю вертикальну любов-агапе до ворога йдеться і в класичних
бойових стратегіях. Але яким чином ця вертикальна любов дає
невразливість?
Як ми вже знаємо, любов-агапе дозволяє дивитися на противника
згори. Отже, для цього треба перебувати над противником. Таким чином,
рекомендація полюбити ворога вертикальною любов’ю означає вийти з
простору лобового зіткнення і опинитися над ворогом. Образно кажучи,

якщо на тебе пре танкова колона і ти не можеш її зупинити, то сядь у літак і
піднімися над танками. Виходить, що невразливість дає не сама любов-агапе,
а перебування у вищому просторі буття, недоступному до ворога. Любовагапе – це лише наслідок перебування у вищому просторі. Опинившись над
ворогом і будучи для нього невразливим, можна або ігнорувати ворога, або
спокійно його дослідити і знешкодити.
Отже, практичне запитання: Як опинитися над ворогом? Як потрапити
у простір, недоступний для нього? Де він, цей простір? У стратосфері? На
іншій планеті?
ЧОТИРИ ПРОСТОРИ БУТТЯ
І тут ми підходимо до знань, вочевидь, добре відомих авторам згаданих вище
рекомендацій «полюбити ворога». Йдеться про те, що людський світ має 4
рівні існування. Найнижчий – це простір страждань. У ньому панують
зневіра, песимізм і негативні емоції, які притягують до себе нові нещастя.
Другий рівень – це простір боротьби. У ньому перебуває більшість
українців. Вони борються за життя, відбиваються від хижаків, шукають
порятунку. Тут також переважають негативні емоції, а навколишній світ
сприймається як щось вороже й небезпечне. Сучасна «політика» – це
суцільна боротьба.
Третій рівень – це простір пригод. Події в цьому просторі зазвичай
не несуть загрози життю, але вкидають в кров достатньо адреналіну. Тут
також панує боротьба, проте вже з’являється ігровий азарт і прагнення
випробувати себе. В цьому просторі не занудьгуєш, тут доволі цікаво, проте
не людина керує пригодами, а пригоди керують нею. У всіх трьох названих
просторах хронічно не вистачає ні часу, ні ресурсів.
Найцікавіше ж – на четвертому рівні. Це простір волі. В ньому
відчуваєш себе дитиною Божою і паном-господарем своєї долі. Тут панують
душевний спокій і любов, радість і оптимізм, впевненість у власних силах і
безстрашність. Ознакою утвердження в цьому просторі є наявність вільного
часу і достатніх ресурсів, які завжди з’являються тоді, коли людина готова
ефективно їх застосувати.
Всі чотири простори можуть перебувати поряд. Наприклад, з кількох
десятків пасажирів, що їдуть в тому ж самому автобусі, частина може бути у
просторі страждань, інша частина – у просторі боротьби, хтось у просторі
пригод, а ще хтось – у просторі волі. Це також можна порівняти з
чотириповерховим будинком, в якому чим вищий поверх, тим краще життя.
АПОСТОЛИ ІСУСА: БРАХМАНИ І КШАТРІЇ
Красномовні описи перебування у Просторі пригод і Просторі волі передає
Добра Новина. Як ми знаємо, в Ісуса Хреста було 12 апостолів, з яких троє –
Іван, Яків і Петро – належали до внутрішнього кола. Для цього вони
пройшли відповідну ініціацію і отримали від нього нові імена.
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Іван та Яків отримали ім’я Воанергез, що значить «Сини грому»
(буквально, «діти енергії»). Про Івана відомо багато. Судячи з описів, він був
природженим брахманом (волхвом-вольовиком, друвідом). З того, що Іван і
Яків були рідними братами і після ініціації отримали на двох одне ім’я,
випливає, що Яків також був брахманом.
Про енергетичні можливості цих Синів грому у «Добрій новині» є
красномовне оповідання. «Як наблизився час, Ісус твердо постановив
пуститися в дорогу до Єрусалима. І вислав посланців перед собою; пішли
вони й увійшли в якесь самарянське село, щоб Йому приготувати місце. Та
самаряни Його не прийняли, бо Він мав вигляд подорожуючого до Єрусалима.
Бачивши те, учні Яків та Іван сказали: Господи, хочеш – ми скажемо, щоб
вогонь зійшов з неба і пожер їх. Ісус, обернувшись, став докоряти їм. І вони
пішли в інше село» (Лк 9.51–56). Очевидно, що коли Яків та Іван, обурені
зневагою самарян щодо Ісуса, попросили дозволу спалити це негостинне село
«небесним вогнем», вони не жартували. Вони справді могли це зробити. Про
це добре знав Ісус (бо сам їх цьому навчив), тому зупинився і «обернувшись,
став докоряти їм».
Апостол Симон після ініціації отримав від Ісуса ім’я Петро, що
значить «скеля» (камінь, фундамент). Він був людиною швидкої дії,
прямою та відвертою, завжди говорив те, що думав, володів вибуховим
темпераментом. За своєю природою він був кшатрієм (воїном), носив з собою
меча. Про його рідного брата Андрія майже нічого не відомо, але можна
припустити, що він також мав природу кшатрія. Вірогідно, він також носив
меча, бо після настанови Ісуса «Тепер же хто має калитку, нехай візьме так
само й торбу; хто ж не має, хай продасть свою одежу й купить меч» (Лука
22.36) в апостолів виявилося два меча. Ймовірно, що Андрій був скарбником
(банкіром) громади, тому й носив меча, подібно до свого брата. Згідно з
церковною традицією, зібрані громадою кошти досі називаються «Андріїв
гріш». Підтвердженням особливого статусу Андрія є те, що Ісус інколи
долучав його до внутрішнього кола з трьох апостолів.
Отже, маємо два яскраві образи – брахмана Івана і кшатрія Петра.
Різниця між ними не лише в різних типах характерів і приналежності до
різних арійських варн. Описуючи цих двох апостолів, «Добра новина»
спеціально підкреслює, що вони перебували в різних просторах буття. Ось
найхарактерніші приклади.
У ПРОСТОРІ ВОЛІ, У ПРОСТОРІ ПРИГОД
Коли Ісуса уночі схопили, то спочатку ув’язнили в садибі первосвященика
Каяфи. Там зібралася вся іудейська владна верхівка, а територія пильно
охоронялася. Петро дуже хотів усе бачити своїми очима. Тому він звернувся
по допомогу до Івана. Іван був характерником, тож невимушено увійшов
досередини, неначе він був невидимий! У цей час Петро стояв надворі біля
дверей. «Вийшов той інший учень, промовив до воротаря й увів Петра

всередину» (Іван 18.16). Дивовижно! Просто промовив щось до охоронця і
спокійно ввів Петра.
Що далі там робив Іван – не відомо: може просто спостерігав, а може
пішов щось перекусити. На нього ніхто не звертав уваги, неначе його не
існувало. Натомість у Петра тут же почалися бурхливі ПРИГОДИ «з
адреналіном»: іудеї тричі виявили його як чужинця-галілеянина і вже готові
були схопити, тож Петру довелося негайно покинути садибу. Чому з цими
двома апостолами на тій самій території відбулися зовсім різні події?
Тому, що брахман Іван перебував у Просторі волі, а кшатрій Петро – у
Просторі пригод, причому на межі з Простором боротьби.
Інший епізод з «Доброї новини». Ісуса розіпнуто на таврі (Т-подібній
конструкції). Біля нього стоять чотири жінки: його мати Марія, її рідна сестра
Саломія (матір апостолів Івана та Якова), її двоюрідна сестра Марія
Клеопова, а також Марія Магдалина. Апостоли всі поховалися, бо у цей час
потрапляти на очі іудеям було смертельно небезпечно. Проте поряд з
розіп’ятим спокійно стоїть апостол Іван, а Ісус дає йому вказівку взяти під
опіку свою матір. Знову ж Іван неначе невидимий. Тобто фізично він стоїть
разом з усіма, але енергетично не сприймається, на нього не звертають увагу.
Його бачать лише ті, хто разом з ним перебувають у Просторі волі.
ПІДНІМИСЬ НАД ВОРОГОМ
Описані вище 4 простори – це твердий факт, перевірений практикою
достатньо великої кількості наших сучасників. Тому поставлене вище
запитання «Як опинитися над ворогом?» формулюється точніше: Як
потрапити у Простір волі?
Головний інструмент – це відома технологія «Живе Слово» в
поєднанні з відновленням правильного, позитивного, арійського світогляду.
Вона проста і масово доступна, тому досвід самооновлення Живим Словом
вже мають тисячі українців в Україні та в еміграції. Переважно вони й
виступають ініціаторами формування сотень Третього Гетьманату, тому що
здорові, енергійні, організовані, веселі, оптимістичні, безстрашні.
Найбільше шансів стати сотниками і полковниками мають українці,
що перебувають у Просторі волі або впевнено рухаються до нього. Отже,
саме в цьому вищому просторі формується держава-громада Третій
Гетьманат, яка притягує до себе, піднімає вгору дедалі більше українців.
Так відбувається перехід України в нову екологічну нішу – простір гармонії,
сили, любові, права.
Третій Гетьманат – це держава української мрії. Але найдивовижніше,
що пророцтво про її народження виразно зафіксоване в «Добрій новині Ісуса
Хреста, сина Божого», у заключному розділі Євангелія Івана. Це послання
настільки важливе, що наведемо його повністю:
«Каже Ісус до Симона Петра: Симоне Іванів! Чи любиш ти Мене
любов’ю-агапе більше, ніж оці? Той Йому відповів: Так, Господи, Ти знаєш,
що я люблю Тебе любов’ю-філіо. І знову, вдруге каже до нього: Симоне
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Іванів! Чи любиш Мене любов’ю-агапе? Відповідає Йому: Так, Господи, Ти
знаєш, що я люблю Тебе любов’ю-філіо. Тоді Він утретє йому каже: Симоне
Іванів! Чи любиш Мене любов’ю-філіо? Засмутився Петро, що втретє його
питає: чи любиш Мене? – і каже йому: Господи, Ти все знаєш, Ти знаєш, що
я люблю Тебе любов’ю-філіо.
Каже йому Ісус: Істинно, істинно кажу тобі: коли ти був молодший,
підперізувався сам і ходив, куди сам хотів. А як постарієшся, простягнеш
твої руки, і інший підпереже тебе і поведе, куди ти не хочеш. І, промовивши
те, сказав йому Ісус: Іди за Мною!
Обернувшись, Петро бачить, що за ним іде учень, якого любив Ісус і
який під час вечері схилився Йому на груди і спитав: «Господи, хто той, що
Тебе зрадить?»
Побачивши його, Петро каже Ісусові: Господи, а цей що? Каже до
нього Ісус: Якщо Я хочу, щоб він лишився, поки прийду, що тобі до того? Ти
йди за Мною! І розійшлось це слово між братами, що той учень не вмре. Та
не сказав йому Ісус, що не вмре, лише так: Якщо Я хочу, щоб він лишився,
поки прийду, що тобі до того?»
Увесь цей фрагмент при буквальному його прочитанні виглядає дуже
дивно і суперечливо: Ісус запитує Петра про божественну любов, а той
уперто Йому засвідчує свою братерську любов. Потім робиться пророцтво
про те, що Петро на старості зробить щось богопротивне, хоч насправді
нічого такого не сталося. Найбільш дивним є речення, в якому Ісус кудись
іде, за ним прямує Петро, а за останнім тихо йде Іван. І тут Ісус промовляє
дивовижну фразу: «Я хочу, щоб він лишився, поки прийду». Ми ж знаємо,
що апостол Іван помер, а Ісус Хрестос так і не прийшов. Так що, не виконав
свою обіцянку? Це неможливо.
Насправді у цьому фрагменті ми маємо справу з символічною
конструкцією, в яку апостол-євангеліст Іван зашифрував пророцтво про
майбутнє Хрестової громади. Цим пророцтвом завершується Чотириєвангеліє, що вказує на його надзвичайну важливість. Пояснимо його символіку.
ЦЕРКВА ПЕТРА І ЦЕРКВА ІВАНА
Нагадаємо, що Петро – це кшатрій, що перебуває у Просторі пригод на межі з
Простором боротьби. Натомість Іван – це брахман, що перебуває у Просторі
волі.
Так от, іменем Петро позначається духовна громада (або церква, від
лат. circus – «ціркус», коло), яка володіє земною любов’ю (філіа) і виконує
кшатріївську функцію управління та захисту. Петро – це символ сучасної
церкви, в якій домінує адміністративно-політичне начало. Логічно
завершеним її вираженням є Римська церква, що побудована за військовим
принципом: єдиноначальність, «командир завжди правий» – догмат про
безпомилковість Папи Римського, чіткість управління, естетичний аскетизм
тощо.

Поки ця громада Петра була «молодою» (перші віки хрестиянства), то
вона діяла згідно зі своєю волею. Але коли вона «постаріє», то мимоволі
ухилиться від виконання свого призначення. Проте, незважаючи на наявні
проблеми, церква-кшатрій повинна іти за Хрестом («Іди за мною!»).
У цей же час за Ісусом і «громадою Петра» тихо йде «громада Івана»,
що володіє любов’ю-агапе. Ця вертикальна любов є наслідком перебування у
вищому просторі. Іван – це символ оновленої духовної громади, що
перебуватиме у Просторі волі й житиме аж до наступного пришестя
Сина Божого. «Громада Івана» – це засновники всесвітньої Української
духовно-економічної держави-громади Третій Гетьманат. Вони працюють
над собою, очищують світогляд, вдосконалюють душу й тіло. Тому ця сонячна, арійська громада формується у Просторі волі, що робить її невразливою.
На нинішню паразитичну антисистему «громада Івана» дивиться
згори, подібно до того, як дослідник зі щирою зацікавленістю дивиться в
мікроскоп на своїх улюблених мікробів. Ці оновлені українці – арії – вийшли
з Простору боротьби і перестали живити паразитів своїми думками та
емоціями. Коли ж більшість українців розірве зв’язки з паразитами, то
останні залишаться без донорів і засохнуть.
І тоді збудуться слова іншого українського пророцтва: «Згинуть наші
воріженьки як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці...» Це
значить: ми створимо свій інформаційний простір і свою глобальну
економіку, ми змінимось ментально і тілесно, ми відродимо Звичай і
продовжимо славний козацький рід. Хай Буде!

СОНЯЧНИЙ АЕРОСТАТ
Радіймо, арії! Добрий і досконалий Творець створив добрий і досконалий
Всесвіт. Він розвивається як вселенський організм, цілісна система. Мета
Всесвіту – еволюція його життєвих форм, розгортання внутрішніх потенцій
Життя з виходом на дедалі вищий рівень свідомості, гармонії, сили, краси.
ПРАВЕ І ЛІВЕ
Цілісність Всесвіту і його розвиток забезпечуються тим, що ґрунтуються на
твердих правилах. В арійській традиції ця сукупність правил Творця
позначається терміном «Прав».
Слідування законам Прави позначається терміном «правий
шлях», а сукупність принципів природовідповідної (правильної) соціальної
самоорганізації називається «правом». Цей шлях гарантовано веде до сили,
гармонії та еволюційного розвитку.
Протилежністю є «лівий шлях», сутність якого полягає у спробах
обійти природні закони і «перехитрити Творця». Цей шлях «богоборства»
створює ілюзію легких перемог, оскільки короткочасно може давати певні
переваги, проте в стратегічному плані завжди веде до страждань і поразки
(«брехнею весь світ обійдеш, та назад не повернешся»).
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ПРАВИЛЬНА І НЕПРАВИЛЬНА КОНКУРЕНЦІЯ
Головним двигуном еволюції Всесвіту є змагальність видів, їхнє природне
прагнення стати сильнішими, чисельнішими, самодостатнішими. Різні
прояви еволюційної конкуренції мають різну продуктивність.
Найпродуктивнішою є така конкуренція, при якій види (раси,
народи, організації) намагаються отримати перевагу за рахунок
посилення себе, а не ослаблення інших. Це подібно до «гри за правилами»:
якщо команди прагнуть перевершити суперника за рахунок зростання своєї
майстерності, то це «правильна» конкуренція. Вона породжує високу
інтенсивність боротьби, а тому підтримує потужні стимули розвитку.
На протилежному боці еволюційних перегонів перебуває «неправильна конкуренція» – це коли перевага досягається не посиленням себе,
а послабленням конкурента. Наприклад, коли під час футбольної гри
намагаються не обіграти суперника, а перебити йому ноги. В цьому випадку
енергія боротьби спрямована не на розвиток, а на руйнування і деградацію.
ТВОРЧА ТЕЗА І ПАРАЗИТИЧНА АНТИТЕЗА
Теза – це те, що є первинним і самодостатнім. Антитеза – це те, що
заперечує тезу і створює для неї опір, проте в такий спосіб мобілізує тезу та
сприяє її розкриттю в більшій повноті. Антитеза не є самодостатньою, вона
існує лише завдяки тезі – подібно як тінь існує завдяки світлу.
Еволюційною тезою є правильна конкуренція, тобто «гра за
правилами». В арійській традиції такого роду змагальність називається
«шлях слави», а її учасники є носіями «честі». Це шлях сильних людей. Це
правий шлях. Для нього властива відкритість, прозорість, щирість,
справедливість, ясність.
Еволюційною антитезою є неправильна конкуренція, найвиразнішим проявом якої є паразитування. Паразитичні види надто слабкі, щоб
мати шанси перемогти в «чесній грі». Для паразитів поняття честі взагалі не
існує, більше того – воно вважається проявом безумства. Головна зброя
паразитів – брехня, лицемірство, зрада. Це лівий шлях. Паразити бояться
світла, тому всюди напускають туман, суперечливість, заплутаність.
Паразити бояться своїх «донорів» («господарів»), тому намагаються їх
максимально ослабити і розкласти. Смерть «донора» зазвичай вбиває й самих
паразитів, але вони не думають про це, бо живуть лише «тут і тепер». Їхній
примітивний, нетворчий інтелект не дозволяє заглядати в майбутнє.
ТВОРЕЦЬ І САТАНА
Творець Всесвіту, всемогутній і святий, є головним носієм творчого начала.
Все, що ллє воду на млин творчості й еволюції, працює разом з Творцем.
Людина, яка творить і йде «правим шляхом», уподібнюється Богу-Творцю і є
його сотворцем. Вона дає добрі плоди, помножує лад і добробут, прискорює
еволюцію.

Натомість паразитичні види за своєю природою є противниками
Творця. Для позначення цього антиеволюційного, неправильного, збоченого,
«лівого» начала застосовується арамейське слово «сатана», що значить
«противник». Паразитування – це сатанізм. Паразити неспроможні до
творчості, тому зневажають її. Паразити заперечують існування Творця, тому
завжди є прихованими або явними атеїстами. Носії паразитичних,
сатанинських ідеологій полюбляють називати себе «лівими» – це свідоме чи
підсвідоме визнання того, що вони йдуть «лівим шляхом».
ДІТИ БОГА І ДІТИ ДИЯВОЛА
Діти Божі – це ті, що йдуть «правим шляхом», грають за правилами,
перевершують конкурентів власною силою і творчістю, діють чесно й
відкрито, живуть в гармонії з Всесвітом, вважаючи себе його частинкою.
Діти Божі несуть світло і радість, чистоту і здоров’я.
Діти диявола – це ті, що йдуть «лівим шляхом», прагнуть обдурити
Творця і обійти його правила, намагаються отримати перевагу шляхом
послаблення конкурентів, визискують природу, бо, засліплені сатанинською
гординею, прагнуть поставити себе над Всесвітом. Творчість паразитів – це
мавпування і спотворення. Розум паразитів – це шахрайство і брехня.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАЗИТІВ
Головною, фундаментальною умовою існування паразитичної антисистеми є
вміння замаскуватися, прикинутися «своїми». Деякі елементи маскування
добре відомі: «вулики», «коса», «проффесор». Легально існує ціла «наука»
обдурювання,
знавці
якої
називаються
«іміджмейкерами»
і
«політтехнологами». Тому розпізнати паразитів дуже непросто.
Проте є один критерій, що діє на 100%: якщо керівник збагачується,
а керована ним система зубожіє, значить цей керівник є паразитом. Якщо
система «Україна» стає все біднішою і слабкішою, а владна верхівка
збагачується, значить ця верхівка є паразитичною антисистемою.
Згаданий критерій – це євангельське «пізнання за плодами», тобто
результатами діяльності. Паразитичні види помножують навколо себе темноту,
безчестя, слабкість, збочення. Їхні плоди – розпад, безладдя і беззаконня.
ТЕЗА – АНТИТЕЗА – ПЕРЕХІД
Творець створив гармонійну, цілеспрямовану, еволюціонуючу цілісність –
СИСТЕМУ. Сатана та його співробітники («діти диявола») – це завжди
збочена АНТИСИСТЕМА. З погляду діалектичної тріади «теза – антитеза –
синтез», Творець і його діти – це теза, а сатана і його діти – антитеза. Синтез
– це коли діти Божі рішуче долають опір «дітей диявола» і здійснюють
перехід на вищий рівень розвитку. Творче подолання диявольської
антитези розкриває приховані потенції божественної тези. Сенс синтезу в
тому, що антитеза або ліквідується, або підпорядковується тезі.
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Ідеологи сатанізму трактують «синтез» як компроміс між тезою і
антитезою. Але який може бути компроміс між Богом і дияволом, між
чистотою і брудом, між правдою і брехнею? Додайте до їжі трішки отрути – і
вона вся стане отруйною. Додайте до правди трішки брехні – і вона перестане
бути правдою. Напівправда – це різновид брехні. Компроміс з брудом – це
перемога бруду. Ісус Хрестос, Син Божий, представник божественної Тези,
про це висловився відверто й однозначно: «Хто не зо мною, той проти мене,
і хто зо мною не збирає, той розкидає» (Матвій 12.30). Не толерантно?
Толерантність – це химера, вигадана «дітьми диявола» для успішнішого
паразитування.
ПОДОЛАТИ САТАНИНСЬКУ АНТИТЕЗУ!
Всесвіт настільки досконалий, що в ньому навіть паразитичні види працюють
на загальний розвиток. Вони створюють додатковий еволюційний тиск, тому
примушують своїх конкурентів докладати надзусиль, виявляти чудеса
винахідливості та прозорливості, бути обережними і мудрими. Спільнота,
заражена паразитами, ставиться перед вибором: звільнитися або вмерти!
Якщо глянути на ситуацію з погляду еволюційної змагальності, то
завдання паразитів – робити все, щоб знесилити заражений ними соціальний
організм і випити з нього всю кров. Натомість завдання зараженої
спільноти – докласти надзусилля і звільнитися від «дітей диявола».
В еволюційних перегонах виживає досконаліший, а таким вважається
той, хто переміг. Спільноти, що не спромоглися очиститися від «дітей
диявола», назавжди вилітають з еволюційної гри. Натомість спільноти, які
виявили твердість і подолали сатанинську антитезу, здійснюють перехід на
вищий рівень і творять нові світи.
ТРИ ВАРІАНТИ ОЧИЩЕННЯ
Перший – це знищення паразитів, руйнування їхньої антисистеми. Недолік:
займаючись боротьбою з брудом, сам будеш по вуха у бруді; руйнуючи
когось, перетворюєшся на руйнатора і руйнуєш себе.
Другий варіант – це творення нової системи у просторі, недоступному
для паразитів. Якщо кімната темна, ми не викидаємо з неї темряву, а
наповнюємо світлом, і темрява зникає сама. Генеруючи світло, ми починаємо
світитися. Творячи новий світ, ми стаємо сотворцями Божими.
Третій варіант (комбінований): руйнування антисистеми після
творення своєї системи. При цьому руйнування застосовується як вторинний,
допоміжний засіб для швидшого очищення Всесвіту.
Перший варіант передбачає малоприємну взаємодію з усією паразитичною гидотою. Другий варіант (ідеальний) – це рішучий розрив з «дітьми
диявола» і взаємодія лише з дітьми Божими. Третій варіант (реальний) – це
оперативна «зачистка паразитів», яка здійснюється з вищого простору.

ОСТАТОЧНИЙ ДІАГНОЗ
Очевидно, що Україна глибоко вражена паразитами. Вони домінують у всіх
вищих органах влади, розкладають суспільство, висмоктують його життєві
соки, нав’язують йому свою паразитичну мораль. Український політикум –
це вже не предмет дослідження політології: ним має займатися соціальна
паразитологія і санстанція.
Паразити не спроможні творити, адже їхня «еволюційна спеціалізація» –
руйнувати, красти, брехати. За два десятиліття вони розікрали і запаскудили
найбагатшу у світі країну, принизили її в очах інших націй і довели до межі
банкрутства. У народі вже домінують настрої «проти всіх», на черзі – вимога
тотального оновлення. Для цього треба піднятися у вищий простір і ввійти в
нову екологічну нішу, недоступну для паразитів.
УКРАЇНСЬКИЙ АЕРОСТАТ: ПРИЄДНУЙСЯ!
Нагадаємо, що є чотири рівні буття: «Простір страждань», «Простір
боротьби», «Простір пригод» і «Простір волі». Нинішня екологічна ніша – це
два нижні простори. Наше завдання – пройти крізь Простір пригод, піднятися
у Простір волі і закріпитися в ньому. Для цього треба здійснити три кроки.
Крок 1. Індивідуальна робота: скидаємо вантаж інформаційного
бруду, оздоровлюємось, оновлюємось і, неначе на повітряній кулі,
піднімаємось у гармонійний особистий простір. Найефективніше це зробити
за допомогою очищеної від фарисейських вставок «Доброї Новини»,
універсальних форм технології «Живе Слово» і традиційного комплексу з
п’яти фізичних вправ «Око відродження».
Крок 2. Колективна робота: об’єднуємось у «групи довіри», формуємо
рої, сотні та полки – згідно з українською традицією самоорганізації.
Крок 3. Проводимо Конституційні Збори і засновуємо всесвітню
українську духовно-економічну державу-громаду Третій Гетьманат.
Недоступність для паразитів цієї нової екологічної ніші досягається:
 внутрішньою прозорістю на всіх рівнях,
 простотою податкової системи (автоматичне збирання податків з кожної
транзакції);
 відсутністю анонімності в інформаційній та економічній сферах,
 багатоступеневими виборами, коли лідерів обирають лише з тих, з ким особисто
знайомі,
 персональною відповідальністю керівників за плоди своєї діяльності,
 правильною конкуренцією,
 збагаченням керівників лише разом з людьми, якими вони керують.
Процес Переходу вже йде повним ходом. Приєднуйся! Скидай вантаж
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інформаційного бруду і заходь у чарівний аеростат сонячної України. «Дерзай,
сину! Дерзай, дочко! Царство Боже здобувається силою, і ті, що
застосовують силу, схоплюють його!» (Матвій 11.12). Хай Буде!
Ігор Каганець
http://sd.org.ua/news.php?id=18148

ДРУГИЙ ЗБІР ЗАСНОВНИКІВ ТРЕТЬОГО
ГЕТЬМАНАТУ
Головна тема другого зібрання Конституційних зборів: технологічні аспекти
творення глобальної української духовно-економічної держави-корпорації,
знайомство лідерів, обмін досвідом, моделювання майбутнього.
Два місяці спільної роботи після першого зібрання Конституційних
зборів суттєво прояснили ситуацію. Якщо на початку ще були сподівання на
реанімацію існуючої системи, то тепер стало очевидним, що ця система
реанімації не підлягає. Тому всі сили треба спрямувати на творення нової
цивілізаційної системи – див. статтю «Паралельне суспільство як
цивілізаційна надбудова (настанови для снайперів)».
Також переконалися, що нову систему можуть створити тільки нові
люди, звільнені від пут нинішньої «матриці». Тому головне завдання
засновників Третього Гетьманату – знаходити нових людей і допомогати їм
самоорганізуватися – див. «Що робити? Програма «Три О»: Оздоровлюйся!
Організовуйся! Озброюйся!»
Нагадаємо, що головна форма такої самоорганізації – це творення
територіальних сотень і полків ТГ – див. «Заснування Третього Гетьманату в
запитаннях і відповідях». Завдяки відновленню сотенно-полкової структури
формується сприятливе соціальне та інформаційне середовище для творення
економічних і культурних проектів. Для полегшення знайомства створено
сайт FORUM.SD.ORG.UA
По-суті, глобальна корпорація ТГ розглядається як система
взаємопов’язаних проектів, де кожний засновник може бути керівником
одних проектів і водночас учасником інших проектів. Кожен учасник може
виступити як найманим робітником, так і інвестором системи, зробивши
внесок у вигляді виконаної роботи, грошей, матеріальних ресурсів тощо.
Завдяки колективній роботі вдалося сформулювати доволі просту економічну
модель ТГ. Для її реалізації створено «Сотню проектування і розвитку», яка
займається розробкою відповідного програмного забезпечення.
Якщо бажаєте взяти участь у творенні нової цивілізації – запрошуємо
до «проектної сотні». Передусім потрібні аналітики, проектувальники і
розробники соціальних мереж, фінансисти, веб-дизайнери, а також тестувальники системи та її інвестори. Заповнюйте форму електронного реєстру сотні
ПіР http://sd.org.ua/filedata/REESTR_SPR.xls і надсилайте на sensar @ meta.ua.
Головні напрямки роботи корпорації «ТГ» до кінця 2010 року:
– Розробка і популяризація світоглядної системи ТГ.

– Розгортання територіальних сотень і полків ТГ.
– Розробка програмного забезпечення для перетворення локальних
українських середовищ на згуртовані соціальні організми.
– Формування Конституції держави-корпорації на основі поточної
практики розгортання проекту ТГ.
http://sd.org.ua/news.php?id=18407

ЗАСНУВАННЯ ТРЕТЬОГО
ГЕТЬМАНАТУ В ЗАПИТАННЯХ І
ВІДПОВІДЯХ
Найактивніші українці вже почали формувати сотні української глобальної
держави-громади. Природно, що при цьому виникають запитання.

Засновники ТГ в одязі сили від Рідної моди www.ridnamoda.com.ua
1. З чого розпочати?
Будь-який українець старше 18 років, незалежно від громадянства і
місця проживання, може завантажити підписний лист, який одночасно є
мандатом делегата Конституційних зборів (http://sd.org.ua/filedata/LystMandat.pdf), роздрукувати його і розпочати збір підписів. Кожен підпис
підкріплюється внеском у 100 гривень. Кожен, хто поставив підпис, стає
засновником Третього Гетьманату (ТГ). Кожен, хто зібрав на свою підтримку
30 підписів, набуває статус сотника і стає делегатом Конституційних зборів.
Для делегата є додаткова вимога – знання української мови.
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2. А якщо людина не змогла зібрати 30 підписів?
Тоді їй треба знайти інших збирачів підписів і об’єднатися з ними.
Людина, яка зібрала 10 і більше підписів, набуває статусу ройового ТГ.
Ройові знайомляться один з одним. Якщо у них в сумі набирається 31 підпис,
то вони обирають з-поміж себе сотника і вписують його ім’я в Мандат
делегата.
3. Як знайти інших ройових на своїй території?
Кожний збирач підписів зможе заявити про себе на спеціалізованому
форумі FORUM.SD.ORG.UA.
4. Завдяки чому люди повірять мені, поставлять підпис і здадуть
організаційний внесок?
Завдяки тому, що підписи збираються серед людей, яких ви знаєте
особисто і які вам довіряють. Це можуть бути родичі, друзі, сусіди,
співробітники, добрі знайомі. У такий спосіб в ройові та сотники
висуваються люди авторитетні, що користуються довірою. Якщо ж хтось зі
знайомих вам не дуже довіряє, то хай сам збирає підписи.
5. А жінки можуть бути ройовими чи сотниками?
Українська традиція дає рівні можливості самореалізації чоловікам і
жінкам. Тому жінка може бути і ройовим, і сотником, і полковником.
6. А якщо сотник зібрав значно більше підписів, наприклад, 200?
Тоді його сотня розділяється на дві або три сотні, а у нього гарні
шанси стати полковником.
7. Як сотні об’єднуються в полки?
Відбуваються збори з заснування полку. У зборах беруть участь
делегації від сотень, що створені на території свого виборчого округу.
Делегація складається з ройових на чолі зі своїми сотниками. Сотники
обирають з-поміж себе полковника, при цьому ройові мають дорадчий голос.
8. А як формуватимуться закордонні полки?
Це залежить від активності місцевих українських громад і
особливостей країни проживання. Наприклад, може бути Чикагський полк в
США чи Тюменський полк в РФ. Розвиток подій все розставить на свої місця.
9. А якщо в деяких округах полк не встигне сформуватися до
Конституційних зборів? Або сотники не зможуть одностайно обрати
полковника?
У таких округах Оргкомітетом буде призначено наказного полковника,
який діятиме до обрання полковника місцевими сотниками.
10. Хто зараз входить до Оргкомітету?
До Оргкомітету входять сотники ТГ. Перші три сотні створені у містах
Слов’янськ (Донецька обл.), Київ і Дніпропетровськ. Координатором ТГ
обрано письменника і футуролога Ігора Каганця.
11. На що витрачатимуться зібрані гроші?
Половина зібраних коштів піде на виготовлення посвідчень
засновників ТГ і штандартів сотень ТГ, інформаційно-роз’яснювальну

кампанію та проведення в Києві зібрань Конституційних зборів. Друга
половина грошей залишається в місцевому полку.
12. Куди передавати організаційні внески?
Гроші тримають у себе збирачі підписів. Після створення сотні ройові
передають гроші сотнику або призначеному ним скарбнику сотні. Сотники
половину оргвнеску залишають у себе, а половину передають скарбнику ТГ.
13. Щодо фальсифікацій. Якщо в мене багато грошей, то я знайду
сотню бажаючих підзаробити, дам кожному по 500 грн., щоб вони на мій
рахунок поклали по 100 грн. І я – вже сотник. На полковому рівні схема
така ж, тільки ставки вище.
По-перше, якщо створите підставну сотню, то незабаром про це стане
відомо і вас виключать з гри за порушення правил. Це буде ганьба. Якщо ж
організуєте підставних сотників і створите свій фіктивний полк, то це буде
ще більша ганьба. Вас навіть не запросять на Конституційні Збори. А
заплачені гроші підуть на фінансування Конституційних зборів.
По-друге, в Україні буде обрано 225 полковників, ще кілька десятків за
кордоном. Навряд чи хтось спроможеться підкупити півтори сотні
полковників.
14. Вимога сплатити організаційний внесок відсторонює величезну
кількість людей, які виступають проти існуючої системи й могли б
голосувати за Гетьманат. Але давати окрім свого голосу ще й 100 грн.
для цих зневірених людей виглядатиме «лохотроном».
Справді, оргвнесок відсторонить пасивних і зневірених українців.
Натомість він ще більше заохотить активних, свідомих і рішучих, бо вони
знають, що ознакою «лохотрону» є щось таке, що дається на дурняк. Якщо ж
сотні й полки формуватиме ця світла й динамічна частина українців, значить
створений ними Третій Гетьманат також буде світлим і динамічним. Пізніше
до цього авангарду української нації долучаться всі «зневірені» і
«помірковані», так що врешті-решт матимемо масову підтримку.
15. З кого можна створювати групу довіри?
Групу довіри можна збирати на будь-яких засадах. Наприклад, з фанів
музичного гурту. Потенційний ройовий може збирати підписи:
- своїх родичів, сусідів, колег по роботі
- членів клубу за інтересами
- сусідів гаражного кооперативу
- одногрупників в інституті чи однокласників
- вболівальників футбольної команди
- знайомих, з котрими ходить на тренування
- членів земляцтва
- прихожан своєї церкви
- однополчан, з котрими служив в армії
- людей, з котрими колись кудись потрапив, пережив небезпечну
пригоду.
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Головне – збирати підписи серед тих, кого особисто знаєте і хто
особисто знає вас, а тому готовий довірити вам свій голос разом з грошима.
16. Сотні створюються тільки за місцем проживання, чи можна
долучитися до будь-якої сотні?
Українець з будь-якого місця планети може долучитися до будь-якої
територіальної і функціональної сотні.
17. Чи може одна людина належати до кількох сотень?
Без обмежень, адже та ж сама людина може одночасно належати до
різних професійних, територіальних, відпочинкових та інших груп.
Належність до кількох сотень розширює комунікаційні можливості людини.
Така людина заплатить кілька оргвнесків і матиме відповідну кількість
посвідчень засновника з записом до відповідної сотні.
18. Конституційні Збори - це одноразова подія чи процес?
Це процес, який триватиме доти, доки не буде ухвалена Конституція
ТГ і обрані конституційні органи. До цього моменту чергові підготовчі
зібрання КЗ відбуваються 4 рази на рік: у першу неділю після весняного
рівнодення 22 березня, літнього сонцестояння 22 червня, осіннього
рівнодення 22 вересня і зимового сонцестояння 22 грудня.
19. Чи можуть у заснуванні Третього Гетьманату брати участь
представники інших етносів?
Третій Гетьманат – це проект держави українського етносу. На
сьогодні він є конкурентним щодо інших етнічних проектів – повернення
України до Росії або перетворення її на маріонетку транснаціональних
корпорацій. Проте люди з неукраїнським етнічним походженням можуть
підтримати створення української етнічної держави. Якщо українці їх
визнають за «своїх», то вони увіллються до оновленого українського етносу і
стануть повноправними засновниками ТГ.
20. Для багатьох українців ідея Третього Гетьманату трохи дивна і
незрозуміла...
Тому підготовка до Конституційних зборів починається з
інформаційно-роз’яснювальної кампанії. Збирання підписів – найважливіша
її складова. Адже якщо не поясните людині, що таке ТГ, то не отримаєте від
неї підпису і оргвнеску. А якщо переконаєте хоча б десятьох українців, то й
самі багато зрозумієте, і зможете спокійно виступати на цю тему по радіо або
писати статі.
21. А чому б для заснування держави не застосувати щось
звичніше?
Тому що це призведе до поразки. На полі бою перемагає той, хто
перевершує противника у творчості, тобто вигадує щось таке, чого той
найменше очікує. Творення держави у формі гри – це дуже несподіваний
крок. Тому він дає гарні шанси на перемогу.
22. Що робитимемо після ухвалення Конституції й обрання
Гетьмана?

Ще активніше формуємо свій інформаційний та економічний простір,
створюємо державні структури ТГ (міністерства, агенції, програми),
залучаємо дедалі більше українців, об'єднаних у сотні і полки. При
необхідності проведемо глобальний всеукраїнський референдум для повної
легітимізації Третього Гетьманату.
23. А якщо існуюча система чинитиме опір?
Опір народній державі буде мобілізуючим чинником для радикалізації,
поглиблення і прискорення Реформації.
24. Чи обов’язково всі члени сотні мають бути активістами?
Якщо людина просто поставила підпис і здала оргвнесок – це вже
активність. Важливо, щоб вона це зробила свідомо і потім могла пояснити
своїм знайомим, для чого формується сотенно-полкова структура. Кожний
допомагає спільній справі тим, чим може.
25. Навряд чи люди будуть охоче підписуватися і здавати гроші...
Так багато хто думав, поки не спробував практично. Люди радо
відгукуються, тому що бачать альтернативу і розуміють, що тепер все
залежить від нас. До речі, практика показала, що гроші – це найпростіше.
Важче переконати людину повірити в себе і створювати свій рій, тобто
самостійно збирати підписи.
26. Що робити, якщо люди з мого списку почали самостійно
збирати підписи? А потім стали ройовими, тобто зібрали 10 чи більше
підписів?
Хай у першій позиції підписного листа ставлять свій підпис і збирають
свій рій. Якщо зібрали ще 9 підписів (тобто разом 10) – беруть участь в
обранні з-поміж себе сотника разом з іншими ройовими, якщо менше –
приєднують ці підписи до списку свого ройового.
27. Чи буде успіх, якщо ЗМІ не підтримають ідею заснування ТГ?
По-перше, кожний засновник ТГ – це вже засіб масової інформації,
причому надзвичайно ефективний, адже спілкується з кожним особисто. Подруге, ідея заснування Третього Гетьманату вже прозвучала на Першому
національному телеканалі, на загально національному Радіо Культура (УР-3),
а статті з заснування ТГ регулярно публікуються в газеті «Рада козацька», в
електронному і паперовому виданні «Народного Оглядача».
28. Що робити далі, якщо я вже зібрав 10 підписів? Як
продовжувати? Чи треба мені для нового листа знову вносити гроші?
На новому підписному листі в першій позиції запишіть себе, потім
ставите № 11 і продовжуєте. Оргвнесок для входження в одну сотню
вноситься один раз.
29. Непокоїть те, що до засновників можуть затесатися негідники,
які поведуть за собою людей і обдурять їх.
Коли зберете 10 чи більше підписів і станете ройовим, почнете
працювати з іншими ройовими. З-поміж себе виберете сотника, якому
довіряєте. Або самі станете сотником. Потім почнете працювати з іншими
сотниками і виберете з-поміж себе гідного полковника. Разом з ним візьмете
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участь в Конституційних зборах. Все залежить від вас. Не переймайтеся
неіснуючими проблемами.
30. Після заснування ТГ, чи можна буде й далі залучати людей до
своєї сотні?
Так, адже наповнення ТГ – це постійний процес.
31. Мені 16 років. Чи можу я стати засновником ТГ?
Можете, якщо зберете 10 підписів на свою підтримку, тобто створите
рій ТГ. Здатність сформувати рій є ознакою зрілості і високого суспільного
авторитету.
32. З якими організаціями співпрацює оргкомітет Конституційних
зборів?
Ні з якими. Ми співпрацюємо лише з засновниками ТГ, незалежно від
того, до яких організацій вони належать. Тому що ТГ – це переформатування
України. Ми створюємо нову соціальну структуру з новими лідерами,
незалежно від того, ким вони були у «попередньому житті».
33. Як прискорити збирання підписів?
Життя показало, що головним чинником прискорення є практика
«Живого Слова». Люди, які застосовують цю систему самооновлення,
працюють на порядок ефективніше у порівнянні з іншими. Причина в тому,
що такі оновлені українці активніші, енергійніші, вони оптимістично
налаштовані, спрямовані на сміливе творення нового світу. Природно, що
саме за такими і йдуть люди.
34. Яке ставлення політичних партій до ТГ?
Див. п. 32. Політичні партії зайняті своїми справами. Проект ТГ не
передбачає особливого статусу партій – вони матимуть такі ж самі права, як і
будь-які інші громадські організації.
35. Яку роль відіграє Українська Національна Громада в
заснуванні Третього Гетьманату?
УНГ формується як можлива «організаційна оболонка» для легалізації
ТГ, якщо в цьому буде потреба. Якщо розвиток піде в цьому напрямку, тоді
рої, сотні і полки ТГ будуть легалізовані як осередки УНГ.
36. Хто буде Гетьманом?
Той, кого оберуть полковники на заключних Конституційних Зборах.
Не менш важливим буде обрання Головного радника (наукове забезпечення
ТГ) і Конституційного аудитора (точне виконання узгоджених "правил гри",
зафіксованих у Конституції та інших правових документах, забезпечення
цілісності правового поля ТГ).
37. Що робити, якщо в сотні не набирається 100 членів?
Стартова сотня повинна мати не менше 31 засновника, об’єднаних у 3
рої. Такий сотник має право брати участь у підготовчих зібраннях
Конституційних зборів. Проте для участі в заключному зібранні КЗ має бути
повноцінна сотня, що налічує не менше 100 членів.
38. Як увійти до інтегруючого полку «Арійський Стандарт»?

Формуємо спеціалізований рій і повідомляємо про це на сайті
FORUM.SD.ORG.UA. Потім робимо презентацію рою – подібно до
презентації Економічної сотні.
39. Де взяти форму для складання електронного реєстру сотні?
Форму електронного реєстру підрозділу ТГ у форматі xls завантажуйте
звідси – http://sd.org.ua/filedata/REESTR.xls
Нові запитання з власними коментарями можна поставити на
форумі FORUM.SD.ORG.UA або надіславши листа електронною поштою на
sensar@meta.ua
http://sd.org.ua/news.php?id=18109
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ЖИВЕ СЛОВО ТВОРИТЬ ДЕРЖАВУ
Сонячний Гетьманат формується сонячними українцями у Просторі волі

Триває процес сотенно-полкової самоорганізації українців. Активні
прихильники глобальної української держави-громади формують рої та сотні
Третього Гетьманату. Для прискорення цієї справи життєвий простір
планети, де компактно проживають Українці, розділений на полки – див. сайт
«Простір Третього Гетьманату» FORUM.SD.ORG.UA. На території України
передбачено 225 територіальних полків, за межами України – близько сотні.
Для тіснішої інтеграції територіальних полків засновано екстериторіальний
полк «Арійський Стандарт».
Цікаво прослідкувати, хто досягнув найбільше успіхів, тобто зібрав
найбільше членів свого рою (підрозділу ТГ, в якому не менше 10 осіб). За
наявною у нас інформацією, ВСІ успішні ройові пройшли оновлення
практикою Живого Слова. Спочатку цей факт викликав здивування, проте
нескладні міркування все прояснили.
Річ у тім, що людина, яка пройшла оновлення Живим Словом,
відрізняється від інших кількома особливостями:
по-перше, вона оптимістично налаштована, тому вірить у перемогу і
працює на перемогу;
по-друге, вона позбулася тривожності та страху перед майбутнім, тому
робить те, що вважає за потрібне;
по-третє, вона енергійна, тому виявляє суттєво вищу громадську
активність;
по-четверте, вона ніколи не хворіє, тому не залежить від паразитичної
системи «охорони здоров’я»;
по-п’яте, вона позбулася інформаційної залежності від «зомбоящика»
(телевізора), тому здатна мислити самостійно;
по-шосте, вона знає, що є втіленою божественною сутністю, яка сотні
разів втілювалася на цій землі і втілюватиметься ще сотні разів у
майбутньому, тому мислить масштабами століть і тисячоліть;
по-сьоме, вона сприймається навколишніми людьми як надзвичайно
авторитетна людина, як природжений лідер – це наслідок накопичення
потужного особистого егрегора (харизми).
Оновлені українці, що активно включилися в творення нового
світу, називають себе аріями, тобто сонячними, сильними, ярими. Як
бачимо, для цього у них є вагомі підстави.
Саме такі люди першими відгукнулися на ідею перезаснування
держави, і саме таких людей – цілеспрямованих, веселих, енергійних – радо
підтримують їхні знайомі, бо бачать альтернативу загниваючій системі. З
другого боку, люди підсвідомо тягнуться до аріїв, оскільки підживлюються в
них енергетично (арії мають суттєво вищий енергетичний потенціал, звідси
їх підвищена авторитетність).
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Українські брахмани у Просторі волі (Катерина Косьяненко. «Мої Мамаї»)
Рої, створені навколо аріїв, є доволі стійкими структурами. Проте
ще більшу ефективність мають рої, створені з самих аріїв. Зазвичай такі
групи виникають тоді, коли людина, яка пройшла оновлення Живим Словом,
навчила цій простій практиці своїх родичів, друзів та знайомих, після чого
об’єднала їх у рій засновників Третього Гетьманату.
Відомо, що систематична практика Живого Слова дає людині
невразливість. Просто коли людина очищається, то до неї починають притягуватися світлі люди і позитивні події (чисте тягнеться до чистого). Людина
потрапляє у значно гармонійніший простір буття. Ми його називаємо
Простором волі, бо в ньому людина досягає поставлених цілей і має все для
самореалізації. У цьому просторі не відбувається негативних подій.
Оскільки нову державу творять переважно ті українці, що практикують Живе Слово і перебувають у Просторі волі, то й виходить, що Третій
Гетьманат засновується в цьому просторі безпеки і необмежених можливостей. Живе слово творить життя! Оновлені українці творять новий світ!
Якщо бажаєте відчути зцілюючу силу універсальних форм Живого
Слова – пишіть на адресу ІМД Перехід-IV: sensar@meta.ua
http://sd.org.ua/news.php?id=18221

