Огляд неофіційної інформації, настроїв і громадської думки
Головний редактор:
Видавець:
Адреса редакції:
Телефон:
Електронна пошта:
Інтернет-сайт:

Ігор Каганець
Ігор Ковальчук
04108, Київ, а/с 23
(044) 460-30-21, (096) 451-55-15
sensar@meta.ua
sensar7@gmail.com
http://sd.org.ua

Випуск 6 – 2010
Тема: Терношорська Лада
Ліберальна ідея не спрацювала. Що далі? ................................................... 2
Держава-гвинтокрил............................................................................................ 4
Відбувся Другий збір засновників ТГ ........................................................... 10
Терношорська Лада, або патріотизм по-кроманьйонськи...................... 15
Живе Слово: для тих, хто прагне більшого ................................................ 26
Спільна молитва за Україну ............................................................................ 27
Третій збір Арійської Стрілецької Асоціації ................................................ 29
День Незалежності. Афоризми для снайперів........................................... 31
Заснування Третього Гетьманату в запитаннях і відповідях ................ 33
Для передплати 12-ти випусків «Народного Оглядача» потрібно з будь-якого
банківського відділення (з Укрсоцбанку – найдешевше) зробити переказ у
сумі 120 грн. для: ФОП Ковальчук І.М., код 2438005036, МФО 322012, р/р
26001038000066 в КМФ АКБ "Укрсоцбанк". Призначення платежу:
«Передплата НО», далі вказати свою точну поштову адресу.
Замовляйте НО-6 у пачках по 10 примірників. Повна вартість комплекту з
10 шт. разом з поштовими витратами – 50 грн. Наприклад, для замовлення 10
шт. треба заплатити 50 грн., 20 шт. – 100 грн., 100 шт. – 500 грн.
Призначення платежу: «НО-6», далі вказати свою точну поштову адресу.
Після переказу грошей бажано написати листа на kim@geoprint.com.ua і
зателефонувати на (044) 2275333, повідомивши про своє замовлення, дату,
суму переказу, що замовили і адресу отримувача.
Телефони для довідок: (044) 2275333, 5028060, 2099220, (067) 2099220

© Журнал нової еліти ПЕРЕХІД-IV, 1999-2010. ISSN 1609-946X. Наклад 500 прим.
Видрукувано підприємством «ГЕОПРИНТ», Київ, вул. Велика Васильківська, 69, тел.: 5028060

2

ЛІБЕРАЛЬНА ІДЕЯ НЕ СПРАЦЮВАЛА.
ЩО ДАЛІ?
На 19-му році державної незалежності України з’ясувалося,
що цієї незалежності немає. Більше того, за цей час Україна
стала залежнішою політично та економічно як від Заходу, так і
від Росії. Отже, державний курс виявився хибним.
На чому він основувався? Усі 19 років зусилля держави
спрямовувались на творення т. зв. «політичної нації», тобто локальної
мультикультурної,
мультиетнічної
і
мультирасової
спільноти,
об’єднаної спільним громадянством. Цей курс зафіксовано в
Конституції 1996 року, яка починається словами «Верховна Рада
України від імені Українського народу – громадян України всіх
національностей…». Це означає, що юридично Український народ –
це громадяни України будь-яких національностей, тобто етносів.
Перешкодою до формування «політичної», тобто безетнічної
нації, була «завелика» частка українського етносу – близько 80%.
Для її зменшення систематично здійснювалась політика розмивання
української ідентичності, витіснення українців за межі України і
заселення її мігрантами.
Квінтесенцією цієї політики став резонансний медійний
проект телеканалу «Інтер», присвячений 19-й річниці
незалежності України. Його навіть можна назвати державним, адже
власником згаданого телеканалу є голова СБУ.
Проект складається з 14 відеороликів, показаних в ефірі і
викладених на сайті телеканалу INTER.UA. У 13-ти з них показані
національні меншини України. Вони консолідовані, расово однорідні, з
підкресленою етнічною ідентифікацією. Вони активно плекають свою
етнічну культуру, тому навіть державний гімн України співають
власними мовами. Кожний з цих 13-ти відеосюжетів завершується
підписом: «Україна – Батьківщина для 125 тисяч азербайджанців»,
«... для 100 тисяч українських вірменів», а також – згідно з порядком
викладення на сайті «Інтера» – білорусів, угорців, росіян, циган,
євреїв, грузинів, румунів, поляків, гагаузів, татар і греків.
Заключний, 14-ролик, присвячений всій «політичній нації», що
складається з етнічних меншин, тому він завершується підписом:
«Україна – Батьківщина для 46 млн. українських громадян різних
націй та віросповідань». Третина зі знятих в ролику громадян
«політичної національності» належить до негроїдної раси. «Політична
нація» співає гімн державною мовою – «рівною серед рівних».
Характерно, що в цьому медіапроекті не знайшлося місця
для українського етносу – титульного народу України. Ролика
з підписом «Україна – Батьківщина для 36 млн. українців» не

було. Це наочна ілюстрація того, що проект «політична нація»
– це проект «Україна без українців».
Національна політика держави є основою всієї державної
політики, тому що розвиток держави визначається творчою
активністю її громадян, а ця активність коріниться в національних
культурах. Це нормально, що етнічні меншості за підтримки держави
плекають свою етнічну культуру, яка живить їхню творчу активність.
Погано, що держава заглушує українську етнічну культуру і
українську ідентичність, отже – творчу активність корінного, до того
ж найбільшого етносу України. У результаті в державі домінують
процеси не творення, а розпаду і загнивання.
19 років – це достатній термін для констатації:
ліберальна ідея, тобто ідея «визволення» народу від його
традиції і його етнічних коренів, завела Україну в глухий кут.
Проект творення локальної «політичної нації», прив’язаної до
території єдиним громадянством, виявився непродуктивним,
отже – помилковим. І чим швидше Україна від нього
відмовиться, тим краще буде для всіх.
Що взамін? Відповідь диктує глобалізація, тобто планетарний
процес формування цілісного інформаційного та економічного
простору на базі комп’ютерних технологій.
По-перше, новостворювана глобальна людська цілісність може
існувати тільки за умови правильного внутрішнього структурування.
Природними, а тому найстійкішими структурами людства є етноси і
створювані ними етнічні держави.
По-друге, сучасні технології телекомунікацій дозволяють
етнічним спільнотам підтримувати свою цілісність незалежно від країн
проживання. Українці – це світова етнічна спільнота. Тому
створювана ними держава повинна об’єднувати українців цілого світу,
незалежно від їхнього громадянства, опираючись при цьому на
територію України – своєї історичної родової колиски.
Таким чином, проект локальної «політичної нації» потерпів
поразку тому, що суперечить існуючим гробальним тенденціям і є
безнадійно застарілим. Щоб переконатися в цьому, Україні вистачило
19 років «ліберального експерименту». Цей період не повинен стати
«пропащим часом» – здобутий негативний досвід повинен
спрацювати на наше майбутнє.
Україна може розвиватися тільки з врахуванням реальних
цивілізаційних тенденцій. У сучасному глобалізованому світі успіху
досягають тільки глобальні проекти, основані на культурних
цінностях. Тому Українську державу необхідно творити як
глобальний проект, що оснований на цінностях українського
етнічної культури і при цьому відкритий до всього найкращого,
створеного іншими етносами Землі.
Ігор Каганець, координатор проекту
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Держава-корпорація Третій Гетьманат
http://sd.org.ua/news.php?id=18711

ДЕРЖАВА-ГВИНТОКРИЛ
Інформаційна стратегія Третього Гетьманату
Чим більше людська цивілізація входить в інформаційну епоху, тим
більшого значення набуває інформаційна зброя. На відміну від засобів
боротьби нижчого рівня (силових, економічних, генетичних, організаційних), інформаційна зброя існує тільки в наступальному варіанті.

1. АТАКУЙ ПЕРШИМ!
В принципі, деякі заходи можуть мати оборонний характер, але вони
настільки неефективні, що їх і не назвеш зброєю. Наприклад,
незнання мови, якою здійснюється інформаційна атака, має захисні
функції, але не може бути серйозним засобом інформаційної війни.
Чому оборонної інформаційної зброї не існує? Припустимо, що
нас вас здійснена інформаційна атака: з метою дискредитації поширили неправдиву інформацію. Наприклад, звинуватили в тому, що у
вас низький рівень інтелекту, простіше, що ви дурень. У відповідь ви
поширюєте спростування, що ви не дурень. Завдяки цьому ще більше
людей дізнається про те, що вас звинуватили в дурості. Хто виграв
від вашої оборони? Той, хто перший розпочав атаку.
Тут працює класична схема теза–антитеза–синтез. Як
відомо, призначення антитези в тому, щоб чинити опір і в такий
спосіб сприяти глибшому розгортанню тези. Той, хто атакує, виступає
в ролі тези. Той, хто протестує проти атаки, виступає в ролі антитези,
отже сприяє просуванню атакуючої інформації – навіть якщо це
«симетрична відповідь», тобто таке собі «дзеркальне мавпування» з
протилежним знаком.
Наприклад, в Україну приїхав для чергового лохотрону якийсь
іноземний «душпастир». Наші патріоти виступають з акцією протесту,
про яку навіть повідомляють ЗМІ – свої і ворожі. Результат:
«душпастирський візит» набуває більшої ваги (адже проти нього
навіть протестують!), а сам «пастир» має привід вигідно відзвітувати
перед начальством і вибити з бюджету додаткове фінансування.
Чи значить це, що на інформаційні атаки не треба реагувати?
Навпаки, адже відсутність реакції сприймається як прояв слабкості й
заохочує нові атаки. Реагувати треба обов’язково, але ефективно. А
для
цього
діяти
творчо
і
несподівано.
Це
називається
«несиметричною відповіддю», яка вже є не обороною, а атакою.

2. САМОЗНИЩЕННЯ – ЦЕ ПРИРОДНО
Звернімось до визначення: Інформаційна війна – це відкриті або
приховані інформаційні дії з метою змінити поведінку противника.
Інструментарій ведення інформаційної війни називається інфор-

маційною зброєю. В екстремальному варіанті метою застосування
інформаційної зброї може бути ліквідація противника як системи.
Чому інформаційна зброя суттєво дешевша в порівнянні з іншими
видами зброї? Тому що в неї не треба вкладати енергію для знищення
противника, оскільки противник вже володіє всіма засобами для
самознищення. Треба тільки допомогти йому спрямувати наявні у
нього засоби, в тому числі й технічні, проти самого себе. Яскравий
приклад самоліквідації – вакцинація: самознищення нації за своїй ж
гроші, зате з гарними прибутками фармацевтичних компаній. Якщо
використовувати комп’ютерні аналогії, то замість боротьби з
програмою ефективніше запустити її власну утиліту деінсталяції,
тобто самостирання.
Річ у тім, що всі живі системи, здатні до самонавчання,
мають механізм самоліквідації. Це стосується і найменших клітин,
і окремих людських істот, і великих соціальних організмів. Смерть
потрібна для еволюції. Організму не потрібні безсмертні клітини: щоб
вижити, йому необхідно постійно розвиватися, а щоб розвиватися –
треба оновлюватися.
Це ж стосується і окремої людини: для свого розвитку
людський дух потребує не безсмертної плоті, а можливості весь час
втілюватися в нових фізичних оболонках. Цей природний процес
називається палінгенезія або реінкарнація. За словами Бгагавад-гіти:
«Ми одіж вдягаєм нову, як стара перетліла, і дух із старого в нове
поселяється тіло».
Аналогічно, системі «Людство» для еволюції не потрібні
безсмертні суспільства. Погляньте в історію: у світі постійно вмирають
старі соціальні системи (етноси, держави, цивілізації), а на їх місці
народжуються юні, відкриті до всього нового, спроможні швидко
навчатися і розвиватися. Для гарантованого оновлення Творцем і
передбачено згаданий вище механізм самоліквідації, який спрацьовує
у відведений час. Інформаційна зброя ставить за мету наблизити цей
момент.

3. ПРИМУСОВА САМОЛІКВІДАЦІЯ
Як відбувається зовнішня активація механізму самознищення?
Досліджується інформаційна система ворога, у ній виявляються
механізми саморуйнування, після чого на вхідні канали системи
подається «інформація перепрограмування» для запуску цих
механізмів. Зокрема, виявляються внутрішні паразити, «п’ята колона»
та інші антисистемні утворення, після чого їм надається всебічна
підтримка. Так, під гаслом прав людини заохочуються статеві
збочення і аборти, під гаслом боротьби з неіснуючим «вірусом СНІДу»
просувається розпуста і реклама протизаплідних засобів.
Проаналізуйте, що фінансують в Україні іноземні
фонди: за рідкісними винятками, деструктивні процеси. І це
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природно з точки зору інформаційної війни. До речі, факт іноземної
підтримки дозволяє досить надійно виявляти внутрішніх деструкторів.
Принаймні, стає зрозуміло, чому панівний режим невимушено отримує
щедрі зовнішні кредити, а відвертий криміналітет оголошується
«світочем і предстоятелем істинно-канонічного православія». Як
бачимо, стратегія максимально проста: підтримуй все найгірше – і
незабаром зможеш утилізувати матеріальні та людські ресурси
переможеного ворога.
Сьогоднішня
Україна
є
хрестоматійним
об’єктом
зовнішньої інформаційної агресії. Вона нагадує черепаху, яку
любителі черепашиного м’яса переконали скинути захисний панцир.
Зовнішні інформаційні та грошові вливання спрямовані на остаточне
«перепрограмування України», утилізацію її матеріальних ресурсів,
випомповування робочої сили і генетичного потенціалу в особі
талановитих
дітей
і
красивих
жінок,
підтримку
всього
антиукраїнського і антилюдського. Натомість на все дійсно сильне і
здорове
наліплюється
ярлик
«фашизму»,
«ксенофобії»
і
«нетолерантності», на патріотів здійснюється системний тиск, наука і
армія свідомо позбавляються фінансування і тихо вмирають. Тобто
держава спрямовує свої ресурси на знищення тих, хто реально
здатний її захистити. Які ще потрібні докази запуску програми
самоліквідації?
Отже, Україна перебуває в гострій кризі. Але криза завжди
несе в собі засоби її подолання. Якщо в старій державній системі
включено механізм самознищення, то це потужно стимулює
українців творити нову державну систему. Пам’ятаєте, для чого
потрібен механізм самоліквідації? Для прискорення еволюції, для
оновлення, для виходу на вищий рівень. Якщо ворог отримав доступ
до твого комп’ютера з «Віндою» – знеси її і постав «Лінукс». Якщо
ворог навчився керувати твоїм державним механізмом – створи інший
за новою моделлю, недоступною для ворога. Якщо ворог хоче тебе
ліквідувати і «розібрати на запчастини» – вивчи його і активуй його
власний механізм самоліквідації. Використай системну кризу для
свого оновлення і цивілізаційного стрибка.

4. ЯК ЦЕ ВИГЛЯДАЄ НА ПРАКТИЦІ
Проблема 1. Ворог опанував засоби масової інформації, практично
весь телевізійний та радіопростір, і через них здійснює інформаційну
атаку. Останнє надбання – «Радіо Ера», яке все більше
перетворюється на філію «Голосу Росії».
Вирішення: При будь-якому нападі першочергова дія – вийти з лінії
атаки. Ніхто не заважає нам відключити зомбоящик. Наше гасло:
«Продай телевізор і купи комп’ютер!» Тим більше, що телебаченню в
існуючому вигляді взагалі залишилося жити 5–10 років. Наші діти вже
його не дивляться – все цікаве беруть в інтернеті. Тому що в
телевізорі новин немає – є ретельно скомпонована пропаганда. Та й

художній фільм не можна нормально подивитися, адже його тричотири рази перервуть півгодинними рекламними вставками. Фільми з
гарним українським озвученням і пісні також простіше брати з
Інтернету, наприклад, з сайту www.hurtom.com.
Вихід з лінії атаки означає передусім розірвання емоційноенергетичного зв’язку з ворогом. Ті, що ненавидять і проклинають
ворога, насправді живлять його своїми емоціями. Методика розриву цього паразитичного зв’язку відома під кодовою назвою
«полюбити ворога». Про неї читаємо і в класичних бойових стратегіях, і в Євангелії. Полюби ворога – і роби з ним усе, що захочеш.
Проблема 2: Ворог опанував виховання й освіту. У школах ліквідована ручна праця і система гуртків, фізкультура перетворена на
другорядний предмет. Вона приймає здорових дітей, а випускає
хронічно хворих. Першочергове завдання школи – навчити захищати
свою Батьківщину, інакше всі твої знання і таланти служитимуть
ворогу. Натомість у сучасній українській школі ліквідована військовопатріотична підготовка. Тому нинішня система освіти – це система
освіти рабів.
Вирішення: А що ви хотіли, щоб режим внутрішньої окупації готував
сильних і розумних людей, які його потім знесуть? Українцям треба
створювати власну систему освіти, починаючи з гуртків і недільних
шкіл, і поступово переходячи на повний цикл. Для цього є
позитивний історичний досвід: підпільний Український університет у
Львові (за часів польської окупації) та Український вільний
університет, що спочатку працював у Празі, а тепер у Мюнхені. Тоді
українці добре розуміли, що окупанти нічому доброму наших дітей не
навчать. Сьогодні нам ніхто не заважає формувати свою систему
освіти, починаючи з підготовки фахівців у сфері інформаційних
технологій: саме тут гарантована робота, високі заробітки і ніхто не
вимагає від тебе диплому про освіту – потрібні тільки знання і досвід.
Проблема 3: Практично всі українці хронічно хворі, а система
охорони здоров’я виродилась у систему планомірного скорочення
населення. Це нечесний бізнес, кровно зацікавлений у збільшенні
кількості хворих. Нас постійно дурять. Спочатку тероризують
«свинячим грипом», потім пропонують супердорогий таміфлю, а за
кілька місяців радісно повідомляють, що епідемії не було, таміфлю
супертоксичний і не приносить жодної користі, а «експерти ВООЗ»,
що рекламувати цю отруту, оплачуються її ж виробниками.
Вирішення: А ви перестаньте хворіти! Кожна людина має в собі
не тільки механізм самоліквідації, але й механізм автоматичного самовідновлення, який активується Живим Словом.
Якщо до цієї практики самооновлення додасте позитивний світогляд,
козацьке харчування і найпростіші елементи здорового способу життя
– хвороби ніколи навіть не нагадають про себе. Причому не тільки
вам, але й вашим дітям, оскільки батьки і діти – це єдина, цілісна
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енергетична система, в якій
енергетичним захистом батьків.

діти

завжди

перебувають

під

Проблема 4: Держава фундаментально вражена паразитами і працює
на знищення українського народу зі швидкістю півмільйона на рік.
Вирішення: Держава – це підсистема суспільства, тобто яке
суспільство – така й держава. Українське суспільство через свою
неорганізованість, довірливість і безграмотність допустило існуючий
режим. Якщо почне змінюватися суспільство, то неминуче зміниться й
держава. Отже: треба змінюватися самим українцям і творити нову
державу знизу до гори. Якщо не змінимося самі, то яку б державу не
будували, все одно буде виходити або корупційний гадючник, або
концтабір.
Далі: час переходити до самоврядування. У кожному
населеному пункті має бути сформована сотня Третього Гетьманату, в
обласних центрах – полки. Полковники ухвалюють Конституцію і
обирають Гетьмана (персонально відповідального керівника),
Головного радника (наукове забезпечення) і Головного аудитора
(правове забезпечення). Як тільки нова структура почне надавати
реальні послуги населенню з його захисту та організації, то відразу ж
де-факто стане центром влади, адже влада – це згода людей
виконувати накази.
Проблема 5: Існуючі церкви-конфесії перетворились на паразитуючі
структури, які займаються чим завгодно, окрім пошуку святого і
божественного. Духовенство перестало бути локомотивом еволюції,
навпаки, у своїй масі воно темне, зашорене, закрите для
майбутнього. Воно вже не цікавиться Словом Божим і не є прикладом
для наслідування. Є окремі щирі священики, які не сприймають
всього цього фарисейства, але вони змушені приховувати свої
переконання і фактично витіснені на периферію церковного життя.
Вирішення: Передусім треба згадати, що Церква – це організована
духовна громада, а не священича ієрархія. Людина є втіленою
божественною сутністю. Вона має в душі божественне ядро, яке є
частинкою соборної особистості Творця Всесвіту. Тому людина може
напряму спілкуватися з Творцем, який перебуває в її душі, а для
цього їй не потрібні професійні посередники. Натомість потрібні
саможертовні просвітлені вчителі, які навчать жити у святості і
підтвердять це особистим прикладом. Тож якщо не подобається
існуюча церква – створи свою і живи вільно – згідно з
власною совістю, Cловом Божим і Українським звичаєм. Кожна
місцева сотня Третього Гетьманату формується як духовна громада.
Одночасно це економічна структура, школа і стрілецький клуб. Весь
Третій Гетьманат – це всесвітня українська духовно-економічна

держава-громада – перша глобальна етнічна держава-корпорація
інформаційної епохи.
Отже, ключовим моментом перетворення України є перетворення
самих українців. Розриваємо психологічний зв’язок з існуючою паразитичною системою і використовуємо існуючу кризу для прискорення
національної еволюції. Тоді зусилля ворога на ліквідацію існуючої
псевдоукраїнської системи спрацюють на виштовхування українців у
нову систему. Не латати стару розвалюху, а творити передову, нову,
молоду українську державу нового циклу.

5. ЗЛІТАЄМО!
Чим складніша проблема, тим радикальніші методи її подолання.
Уявіть собі автомашину, в якої закінчився бензин. Проблема
вирішується просто: долили бензину і поїхали далі. А якщо машина
з’їхала з дороги і перекинулась? Тоді її треба поставити на колеса,
щось підремонтувати – і вперед. А якщо вона впала у прірву і
перекинулась? Можна поставити на колеса, можна долити бензину,
але це не вирішує проблему. Що робити? Відповідь: 1) переробити
машину на гвинтокрил; 2) змінити психологію водія на психологію
льотчика; 3) летіти туди, куди вважаєш за потрібне.
Україна – це машина, що знаходиться у глибокій прірві. Ніхто
не допоможе, покладатися можна тільки на власні сили. Проблема
дуже серйозна і не вирішується звичайними методами. Отже,
доведеться застосовувати методи незвичайні, магічні, чудесні.
Принаймні, такими вони видаватимуться навколишньому світу.
Замість поламаної і заржавілої держави-машини ми побудуємо нову
державу-гвинтокрил, на якій злетимо у Простір волі.
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До речі, процес будівництва вже йде повним ходом. Долучайся і
готуйся до злету!
http://sd.org.ua/news.php?id=18569

ВІДБУВСЯ ДРУГИЙ ЗБІР
ЗАСНОВНИКІВ ТГ
27 червня 2010 року, у першу неділю після літнього сонцестояння, в
Києві відбулося друге зібрання Конституційних зборів Третього
Гетьманату (ТГ). Головна тема: ігрові методи творення нової раси і
нової цивілізації. Історичний прецедент – Запорізька Січ.

У зібранні взяли участь сотники і ройові ТГ з Києва, Слов’янська
(Донеччина), Харкова, Дніпропетровська, Липовця (Вінничина),
Івано-Франківська, Львова, Городка та Старого Самбора (Львівщина),
активісти сотні проектування і розвитку ТГ, а також почесні гості.
Віковий склад учасників – від 16 до 70 років. Всі засновники
пройшли оновлення Живим Словом.
За три місяці після Першого зібрання Конституційних Зборів
кількість засновників Третього Гетьманату зросла удвічі. Зріс інтерес
до процесу націотворення і державотворення з боку українців США і
Канади, які увійшли до інтегруючої Сотні проектування і розвитку ТГ.
Нагадаємо, що засновниками ТГ називаються українці, що
записалися в сотенні реєстри і заплатили вступний внесок в
розмірі 100 грн. (див.: «Заснування Третього Гетьманату в
запитаннях і відповідях» – http://sd.org.ua/news.php?id=18109).
Збори констатували прискорений розпад існуючої цивілізації.
Вона невиліковно хвора, тому займатися її реформуванням чи

вдосконаленням – марна трата часу. Приємно вразило беземоційне
ставлення учасників до існуючого тимчасового режиму і погляд на
нього згори вниз. Ця паразитична антисистема розпадеться без
нашої участі, проте без нас не створиться нова цивілізація.
Тому збори продемонстрували абсолютно конструктивний підхід і
повну концентрацію на творенні нової нації і нової держави.
З метою прискорення формування нового суспільства була детально
розглянута Гра як найефективніший спосіб цілеспрямованої
діяльності. Яскравим і унікальним прототипом ігрового творення
нового суспільства була Запорізька Січ, життя якої мало всі
елементи Гри: виокремлений простір, тверді і прості правила, вільний
вхід і вихід з Гри, чесність і прозорість, застосування ігрових імен,
ігнорування до заслуг і статусу людини «до Гри», специфічний
яскравий одяг, внутрішня змагальність, напруженість і ризик,
головний приз – честь і слава, різка відмінність святково-ігрового
життя Січі від рутини навколишнього світу, бадьорість і веселість.

Яка чарівна сила тягнула молодь з усієї Європи на Січ? Передусім —
радісний дух Гри! На Січі було цікаво! Військово-чернечий орден
січовиків пропонував людині пошук Грааля — сповнений ризику й
пригод шлях саморозкриття та самоосвячення. Польський історик XVI
століття Папроцький свідчив: «багато БЕЗДОГАННИХ молодих людей з

11

12

Польщі їдуть до України... повчитися лицарських діл — порядків і
чуйностей лицарських».
Таким чином, Україна має фундаментальний досвід гринаціотворення. Всі знають, що чергове оновлення-перенародження
українського народу прямо пов’язане з Запорізькою Січчю. Перші
письмові згадки про неї сягають 1480 року. За історично короткий час
січову козацьку школу в більшій чи меншій мірі пройшли сотні тисяч
представників найактивнішої частини населення. Внаслідок цього
Україна майже цілковито «покозачилась» — народилась Нація
Козаків.
Ігрові методи завжди активно використовувалися в воїнській
підготовці українців. Недавній характерний приклад – роль Пласту в
підготовці воїнів УПА. Назву ―пластун‖ запозичили в козаків, які
називали так розвідницькі підрозділи свого війська. Перший з’їзд
пластунів відбувся у Львові в червні 1914-го. Український пластовий
рух набрав сили протягом 1920-х. На час заборони ―Пласту‖
польською владою 1930 р. організація гуртувала близько 6 тисяч,
передовсім львів’ян і львів’янок.
Окремо було розглянуто ігровий характер «бусідо» –
японської соціальної гри в «самурайщину». Згідно з японською
традицією, перебування в стані гри – це ознака аристократичного
способу життя. Еліта не опускається до рутини і ніколи не діє під
примусом – всі її дії робляться виключно з власної волі і мають
ритуально-ігровий характер. Таке ставлення до життя зафіксовано в
японській «чемній мові», яка використовувалася в середовищі еліти,
а також при звертанні японців до представників вищих класів.
Оскільки ВСІ ройові і сотники
ТГ практикують систему підвищення
енергетики
Живим
Словом,
учасникам
Конституційних
Зборів
цікаво було дізнатися, хто яких
досягнув успіхів. Для цього, після двох
годин роботи зібрання, здійснили
комп’ютерну діагностику за допомогою
спеціального обладнання. Заміри показали високий енергетичний тонус.
Фахівець, який робив дослідження, був
приємно вражений. Він сказав, що
подібні
енергетичні
профілі
зустрічаються у здорових дітей, які
швидко
ростуть.
Тут
учасники
тестування
згадали
євангельську
настанову: «Істинно кажу вам: якщо ви не навернетеся і не станете,
як діти, не ввійдете в Царство Боже» (Матвій 18.3). Сенс в тому, що
діти зазвичай перебувають у чистоті, мають гармонійну енергетику і
швидко розвиваються духовно, психічно та фізично.

Після
завершення
обстеження
відбулось
зацікавлене
обговорення його результатів. Досвідчений фахівець з практичного
оздоровлення Сергій Толпигін розповів про прості речі, які
дозволяють бути веселим і здоровим.
Яке перше завдання українського патріота? Бути
здоровим! Адже великі справи здатні робити тільки сильні і здорові
люди. Тільки люди зі ясною свідомістю, чистою душею і здоровим
тілом спроможні сформувати в думках майбутнє Україні і втілити його
в життя.
Після завершення «оздоровчого блоку» перейшли до питання
практичного
державотворення.
Для
цього
була
розглянута
технологічна схема економіки Третього Гетьманату – всесвітньої
української
національної
духовно-економічної держави-громади.
Технологічна схема є принципово важливим елементом Конституції
ТГ. А Конституція разом з усіма доповнюючими матеріалами
послужить технічним завданням на розробку програмного комплексу
соціально-економічної Гри «Корпорація ТГ». Розробкою і тестуванням
Гри займається сотня проектування і розвитку ТГ (сотня ПіР).
Після завершення «конституційного блоку» відбулись виступи
сотників ТГ, які поділилися досвідом просвітницької та організаційної
діяльності,
розповіли
цікаві,
в
основному смішні або «казкові»
історії, що відбулися з ними за
остання три місяці. Річ у тім, що для
«зовнішніх людей» творення глобальної
козацької
держави
здається
«казкою». Але для учасників процесу
ця казка вже давно стала реальністю.
Важливим завданням лишається
кількісне
розширення
лав
засновників ТГ. Як тільки буде
досягнута критична маса – процес
перезаснування
держави
набуде
різкого
прискорення
і
стане
незворотнім.
На
закінчення
цікавим
спостереженням поділився почесний
гість зібрання, відомий музикант,
композитор, педагог і громадський діяч Кирило Стеценко. Він
зауважив:
по-перше, більшість українських організацій – це переважно
об’єднання невдах пенсійного віку. Натомість Конституційні Збори
Третього Гетьманату об’єднали людей сильних і сміливих, наснажених
досвідом успішних проектів і особистих перемог.
По-друге, практично всі українські організації, молоді і старі,
проти когось борються, тому на творення нового вже немає сил. А
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засновники Третього Гетьманату вийшли з площини лобового
зіткнення і всю енергію концентрують на творення нового
світу. Тому цей рух має гарні перспективи.
Хай Буде!

Терношорська Лада, або
патріотизм по-кроманьйонськи
Україна – це назва виокремленої території (краю), де протягом 40
тисячоліть проживає людська спільнота, вкорінена в цю землю.
Відповідно, всі етноси, що народилися на цій землі, є українськими.
Зокрема, українськими є етноси, що тут народилися після Великого
Потопу в 55 ст. до н. е. Кожен з цих українських етносів мав свій
етнонім, серед яких найвідомішими є Арії, Самари, Пелазги, ГаллиКімери, Сколоти, Сармати, Анти, Руси, Козаки. Всі вони пов’язані між
собою як дід, батько, син, внук, правнук, тобто належать до того ж
самого роду. Ці етноси створювали українські держави: Арта-Артанія,
Кімерія, Скуфія, Сарматія, Антський союз, Русь, Козацька держава.
Ця післяпотопна епоха називається арійською або гіперборійською.
Матеріальними артефактами перших трьох тисячоліть арійської
України (55–25 ст. до н. е.) є Трипільська археологічна культура.

БОРІЯ – ДОПОТОПНА УКРАЇНА
Україну доарійської епохи (40–6 тис. до н. е.) називали Борією
(тобто «сильною», «сонячною», «ярою») або «Землею Вепра». Згідно
з даними антропологі{ XE "антропологія" }ї, саме тут приблизно у 25
тис. до н. е. остаточно сформувалась Біла раса (раса європейських
кроманьйонців, борійців), тобто витворився людський підвид, добре
пристосований до природно-кліматичних умов свого проживання.
Після Циркумпонтійської катастрофи
(Великого Потопу) у 55 ст. до н. е.
долини над Понтійським озером були
затоплені
солоними
водами
Середземного моря. Цю територію
Борії, що опинилася під водою, згодом
назвали «Старою землею», давньою
мовою – «Альт лан», в сучасній
вимові «Атлантида».
Нагадаємо, що в ті часи майже вся
Західна Європа, окрім південних
регіонів, була вкрита льодовиком, а
Чорного моря ще не існувало – на його місці було вдвоє менше
прісноводне Понтійське озеро. На північ од нього були зручні для
проживання території, які й стали расотворчим казаном Білої раси. На
сьогодні тут відомо понад 800 стоянок борійців (кроманьйонців),
незрівнянно більше поховано під водами Чорного та Азовського
морів. На функцію родової колиски вказує сама назва «Україна»
(літописна Оукраїна), яка буквально означає «країна-зародок» або
«країна-початок» (оу – зародок, сім’я, насіння, початок, яйце,
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«країна» – великий край, територія). Україна займає перше місце у
світі за кількістю кам’яних знарядь на одиницю території, що вказує
на її роль технологічного локомотива кам’яної доби.
Після вдалого пристосування популяції до навколишнього
середовища в більшості випадків починається її стрімке зростання та
поширення на нові землі. І справді, у 25–15 тисячоліттях до н. е. ми
зустрічаємо борійців-кроманьйонців повсюдно від Піренеїв до
Камчатки і від льодовиків на Півночі до південних околиць Африки.
Водночас, тобто починаючи з 25 тис. до н. е., популяція неандертальців у Європі різко скорочується і до 20 тис. до н. е. повністю
зникає. На думку дослідників, головною причиною стали війни між
неандертальцями і борійцями-кроманьйонцями. Простіше кажучи,
борійці рішуче ліквідували еволюційного конкурента.

БОРІЙСЬКИЙ СТАНДАРТ
Про розселення Білої раси з єдиного первинного центру свідчать
також витвори мистецтва. Печерний живопис і скульптури цього
періоду, незважаючи на величезні відстані, творилися за однаковими
канонами і неначе несуть на собі відбиток руки одного майстра, однієї
первинної школи.
Серед
артефактів
Білої
раси
особливий
інтерес
викликають
однотипні
статуетки
вагітних
жінок зі стандартною висотою 10–
11 см, поширені на просторах від
Атлантики до Забайкалля. До
нашого часу виявлено понад 60
палеолітичних
«венер».
Серед
найвідоміших і найвиразніших:
1) «Вестоницька Венера»
(Моравія, східна Чехія, 29–25 тис. до
н. е.) з кераміки – висота 11.1 см;
2) «Венера з Віллендорфа»
(Австрія, 24–22 тис. до н. е.,
виготовлена з немісцевого вапняка,
тобто принесена з іншого місця) –
висота 11.1 см;
3) «Венера в бюстгалтері»
(село Костенки, Воронежська область,
Хохольський район, 21–19 тис. до н. е.)
з кістки мамонта – висота 10.1 см
(без гомілки).
Інші
зображення
«палеолітичних
венер» – sd.org.ua/news.php?id=18178

Найбільше здивування викликає
іконографічна
стабільність
цих
творів, розділених тисячами кілометрами і тисячами років. Статуетки
палеолітичних
«венер»
дивовижно
споріднені між собою, виконані за
єдиним сакральним каноном. У всіх
висота голови становить приблизно
п’яту частину висоти фігурки. Всі вони
зображені з ледве окресленими руками
(особливо нижче ліктів), їхні обличчя
без носа, рота, брів, очей, натомість з
демонстративно
багатими
формами
масивних грудей, живота і таза.

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ЦЕНТР І ПЕРИФЕРІЯ
Характерно, що чим більше відхилення від канонічної форми, тим більше
відхилення від стандартного розміру
10.5 см. Наприклад,
«Венера з
Шельклінгена»
(південний
захід
Німеччини, 38–33 тис. до н. е., висота
6 см) має непропорційно малу голову
і неймовірно великі груди (фото 4).
Як і слід було очікувати, канонічні
статуетки Великої Матері зосереджені в регіоні від Моравії до Придесення. Натомість найбільші
відхилення від канону очікувано спостерігаються на цивілізаційній
периферії – територіях Франції, Іспанії, Німеччини, Сибіру.

ЛАДА І СВАРОГ
Який сенс несли ці жіночі фігурки? Скажемо відразу, що це не
зображення людини. По-перше, всі палеолітичні фігурки лише
жіночі, чоловічих просто не існує. Якби йшлося про зображення
людини, то обов’язково був би чоловік – батько, захисник,
годувальник. По-друге, канонічні «венери» на мають індивідуальних
рис обличчя, зате у них демонстративно підкреслено ознаки
плодючості (вагітний живіт), і щедрості (великі груди, наповнені
молоком).
Все це дозволяє зробити попередній висновок, що фігурки
зображають Богиню Ладу – уособлення щедрої і життєдайної
матінки-природи. На щедрість вказують наповнені молоком груди,
на життєдайність – дітородні органи і живіт, вагітний новим життям.
Йдеться про жіночий принцип буття, що дає лад нашому фізичному,
матеріальному світу. Богиня Лада наповнює його щедрістю і любов’ю.
Вона дає все, що потрібне людині для життя, а якщо людина вмирає,
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то Лада відроджує її в новому тілі. Тому статуетки Лади – Великої
Матері – були магічними талісманами. На думку багатьох дослідників,
їх носили як обереги і як засоби енергетичного єднання з
невичерпним багатством нашого земного світу.
Доповнюючим до оберігаючого, впорядковуючого, жіночого
начала є творче, атакуюче, чоловіче начало. Його носієм є
божественний Творець Всесвіту – Сварог, який запліднює земну
матерію творчим духом. Але він невидимий, а тому в ті часи
ніколи не зображався у вигляді чоловіка.
Все сказане вище свідчить про те, що наші предки вже в
доарійський період (тобто від 40-го до 6-го тис. до н. е.) володіли
цілісним світоглядом, згідно з яким наш земний світ є наслідком
гармонійного поєднання божественного і матеріального начала,
атакуючого і оберігаючого, чоловічого і жіночого принципу – Сварога
і Лади. Так само людина вважалась божественно-земною істотою,
втіленою божественною сутністю. Тому вона повинна прагнути до
пізнання небесного і земного, невидимого і видимого, поринати у
глибини духу і твердо стояти на землі, бути її дбайливим та
відповідальним господарем. Такий світогляд можна означити як
«практична духовність».
Зауважимо, що Богиня Лада не має жодного відношення до
марксистського міфу про «матріархат», тобто домінуючу роль жінки в
первісних суспільствах. Гіпотеза про матріархат, висловлена в
середині 19 ст., незабаром була спростована даними археології та
антропології. Вона суперечить як самій природі людини, так і
здоровому глузду. Проте цей міф донині активно просувається
ліберально-атеїстичною пропагандою з метою спотворення уявлень
про світогляд наших предків, руйнування суспільства через внесення
дисгармонії між чоловіком і жінкою.
Наявність на величезних просторах Євразії однотипних
фігурок, виконаних за єдиним каноном, безперечно вказує на
наявність ПЕРВИННОГО ОРИГІНАЛУ як зразка для наслідування.
Очевидно, що виникнення цього зразка припадає на час формування
Білої раси ще перед її розселенням, коли перший етнос Білої раси
проживав компактно, а його члени перебували в тісній культурній
взаємодії. Пізніше, залишивши свою родову колиску і пройшовши
десятки тисяч кілометрів, біла людина пронесла з собою дбайливо
збережений первинний канон.
Що ж це за ПЕРШОЗРАЗОК? Логічно припустити, що він мав би
чимось дуже вразити уяву первісної людини, щоб спонукати її
протягом тисячоліть відтворювати одного разу побачену форму.
Відомо,
що
найбільш
вражаючий
ефект
досягається
гігантськими масштабами. Згадайте величезну статую Сфінкса, яка
стала зразком для створення великої кількості зменшених копій,
зокрема в якості сувенірів.

ТЕРНОШОРСЬКЕ СВЯТИЛИЩЕ – САКРАЛЬНИЙ ЦЕНТР
БІЛОЇ РАСИ
Отже, треба шукати гігантський первообраз. Точніше, його вже
знайшли – в Карпатах. Це територія Терношорського скельного
святилища, що розташоване поблизу присілка Безульки села
Снідавки Косівського Району Івано-Франківської області. Його описав
директор Інституту історії і політології Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук,
професор Микола Кугутяк у монографії «Терношорське скельне
святилище в Карпатах» (Івано-Франківськ,
«Лілея-НВ», 2007).
Кам’яний образ богині Лади має
висоту 10.4 м, з них 2.4 м (23%) становить
голова.
Статуя
виконана
лаконічно,
розмашисто, впевненою рукою майстра.
Вона зображає вагітну жінку в точній
відповідності з описаним вище каноном
Великої Матері, тому у фігури немає
обличчя, зате чітко окреслені груди, спина
та права рука, розташована між грудьми і
животом. Статуя зроблена з розрахунку, що
на неї дивитимуться знизу. Загальна її вага
сягає 100 тонн. Голова статуї вагою 8 тонн
зроблена з іншого каменя і установлена на
трьох
витесаних
ніжках-опорах
у
спеціально зроблені три лунки.
Навіщо потрібно було здійснювати таку надзвичайно складну будівельну операцію, чи не простіше було
витесати суцільну статую? Схоже на те,
Терношорська Лада.
Вид з південної сторони
що висоти необробленого каменя було
недостатньо для відповідності статуї певній
обов’язковій сакральній нумерології. Тому вершину скелі стесали, а
на неї поставили голову висотою 2,4 м, отримавши в сумі 10.4 метри.
Що ж такого сакрального може бути у цій висоті? Все просто:
10.4 метри – це 21 лікоть. Число 21 – це потрійна сімка. 7 символізує
лад, гармонію: сім нот музичного гами, сім кольорів райдуги, сім
енергетичних центрів людини, сім днів тижня. Відповідно, потрійна
сімка
символізує
повноту
гармонії,
завершеність
і
досконалість. Богиня Лада була уособленням божественної гармонії,
тому було принципово важливим, щоб її зріст вимірювався числом 21.
Прагнення авторів статуї дотриматись необхідної символіки
проявляється і в тому, що Терношорська Лада стоїть над гірською
річкою Безулька, що впадає в річку Рибниця. Вода – це атрибут
жіночого начала, натомість вогонь символізує чоловіче начало.
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Якщо 10.4 м розділити на 21 лікоть, то отримаємо розмір «борійського
ліктя», рівний майже 50 см. Це свідчить про те, що зріст
будівельників становив близько 190 см. І справді, згідно з даними
антропології борійці-кроманьйонці відзначалися високим зростом. Так
само високорослими були й їхні нащадки. Наприклад, у похованні
висоцької культури 13–12 ст. до н. е. біля
села
Жукова
Бережанського
району
Тернопільської області львівські археологи
знайшли скелети чоловіків, які мали
ідеальну атлетичну будову тіла і зріст від
180 до 205 см. За даними українського
антрополога Хведора Вовка, найвищими з
українців є гуцули, на родовій території
яких і знаходиться Терношорське святилище (див.: Хв. Вовк. Студії з української
етнографії та антропології. – Київ, 1995).
Отже, Велику Матір Білої раси,
богиню Ладу – уособлення ладу і гармонії –
зобразили
у
вигляді
мегалітичної
скульптури висотою 21 лікоть (10.4 м), що
мало символізувати повноту ладу-гармонії.
Зменшені канонічні копії богині Лади
мають середню висоту 10.5 см, тобто
вони зроблені у масштабі рівно 1 до
100. Чим ближче до Терношор, тим точніше
дотримання канонічної форми Великої
Матері. Все це дозволяє значною мірою
реконструювати
світогляд
борійців
і
Терношорська Лада.
зрозуміти,
навіщо
стільки
зусиль
Вид з сусідньої гори з
докладалося для спорудження центральної
іншої сторони
статуї та її стократно зменшених копій.

ЕГРЕГОР НЕНЬКИ УКРАЇНИ
Розвиток будь-якої популяції – від мікробів до людей – відбувається
лише за наявності когерентного («зв’язуючого», «зчеплюючого»)
поля, яке надає популяції цілісності й життєспроможності. Це поле ще
називають біополем. Руйнування когерентного поля призводить до
руйнування популяції. На цьому, до речі, ґрунтується біорезонансна
терапія, коли знищення популяції мікроорганізмів досягається
«погашенням» їхнього колективного біополя.
У людських спільнот когерентне поле називається егрегором
(«енергером»).
Це
своєрідний
психоенергетичний
банк,
що
наснажується думками та емоціями людей. Потужність егрегора
досягається завдяки єдності мови і єдності світогляду. Чим більше
людей живлять егрегор, тим він сильніший, а чим сильніший егрегор,
тим життєспроможніша включена до нього спільнота. Це подібно до

кредитної спілки: чим більший її грошовий фонд, тим більші суми
вона може надавати своїм членам.
Доки Біла раса проживала компактно на території Борії
(допотопної України), доти вона була енергетично і культурно єдиною
– про це свідчить однорідність витворів мистецтва і знарядь праці.
Проте після демографічного вибуху в районі 25 тис. до н. е. і
масового розселення на навколишні простори стало зрозуміло, що ця
єдність
може
бути
втрачена.
Потрібно
було
зберегти
психоенергетичну цілісність родів Білої раси наперекір
колосальним відстаням, що їх розділяли.
Очевидно, що головним об’єднуючим чинником була сила
рідної землі, на якій пройшло щасливе дитинство борійців. Це
природно, адже земля дитинства і батьківська хата завжди
сприймаються як земний рай. Людей завжди тягне до їхньої дитячої
колиски – краю-де-все-почалося. Для Білої раси такою країноюпочатком, країною-зародком й була земля Борії (нагадаємо, що слово
«Оу-країна» означає «країна-початок», «країна-зародок»).
Для уособлення Неньки України в гористій частині борійського
расотворчого казана спорудили мегалітичну статую Богині Лади –
Великої Матері, Неньки України. Її священний образ вражав уяву і
назавжди залишав у пам’яті очевидців незнищенний відбиток.
Терношорська Лада стала стрижнем, на якому тримався егрегор Білої
раси. Можна сказати, що ця статуя висотою в 21 борійський лікоть
стала неначе чарівним приймачем-передавачем психічної енергії
любові та вдячності дітей Оу-країни, її психоенергетичним центром.

МОБІЛЬНІ КОМУНІКАТОРИ КАМ’ЯНОЇ ДОБИ
Для підтримання зв’язку з цією непорушною енергетичною віссю
борійці почали масово виготовляти статуетки Великої Матері. Знаючи,
що подібне притягується до подібного, вони намагалися їх
зробити максимально схожими на первообраз. Тому моделі
Терношорської Лади виготовляли зменшеними рівно у 100 разів з
максимальним збереженням всіх пропорцій. Це пояснює, чому
найбільш канонічними є ті статуетки, які територіально найближчі до
духовного полюсу Білої раси: чим більше люди віддалялися від Оукраїни в просторі і часи, тим важче було зберегти іконографічний
канон. Завдяки подібності між Терношорською Ладою та її зменшеними моделями підтримувалося когерентне поле Білої раси, її
духовна та енергетична єдність, що надавала сили та життєспроможності всьому расовому біосоціальному організму.
Запропонований підхід дозволяє пояснити, чому Неньку
Україну борійці уявляли в образі нескінченно щедрої і плодючої
матері. Тому, що вони жили за рахунок вже існуючої щедрості
природи, адже займалися збиральництвом і полюванням. Вони вели
присвоюючий тип господарства, не займаючись його відтворенням.
Тому психологічно борійці орієнтувалися не на творення нового, а на
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засвоєння існуючих нормативних знань, їх збереження і точне
застосування.
Це вже пізніше, а саме з середини 6-го тис. до н. е., арії
здійснили неолітичну революцію і залили планету світлом
творчості. Відтворююче господарство ГіперБорії («Вищої Борії») з
його землеробством і тваринництвом було революцією Творчості.
Трипільська
цивілізація
–
це
суцільний гімн нестримній творчості
арійської людини. Відповідно, образ
Неньки України суттєво змінився.
Дитячі уявлення борійців про щедру
матір, яка дає все готове, залишилися
в минулому. Натомість Батьківщина
почала
сприйматися
в
образі
молодиці,
яка
потребує
любові,
захисту і творчого запліднення. Тому
трипільські берегині – це вже не
вагітні матері з щедро наповненими
молоком
грудьми,
а
наснажені
здоров’ям, красою і плодючістю дівиці
з
широкими
стегнами,
тонкими
таліями і ще маленькими грудьми.
Як бачимо, образ Неньки
України змінився, але залишилась
практика підтримання цілісності і
Ненька Україна ГіперБорії
сонячної
енергетики
українського
Трипільська археологічна
когерентного поля. Сім тисячоліть
культура, початок V тис. до
тому Україна народила Арійську расу,
н. е., пос. Бернове-Лука
яка, подібно до її попередниці
Чернівецької області.
Борійської
раси,
пережила
демографічний вибух і опанувала весь світ. Для збереження зв’язку з
егрегором Неньки України арії масово виготовляли статуетки і
тримали їх при собі як сакральний оберіг і психоенергетичний
комунікатор.

Розселення Арійської раси
Карта з книги Артура Кемпа
«Марш титанів. Історія Білої
раси» (March of the Titans. A
History of the White Race) —
USA, Ostara Publications 1999,
2001. www.white-history.com

НОВА РАСА
Сьогодні Україна народжує нову расу – спадкоємицю традиції
сонячної Борії та арійської Гіперборії. В сучасних уявлення
Ненька Україна – це Богородиця: свята матір, що породжує синів
Божих. Тому для підтримання цілісності українського егрегора нині
використовуються численні статуї та зображення Богородиці,
Берегині, Покрови, Діви Марії: «діва» – значить вічно юна, молода,
здорова і весела, «Марія» – значить «яра, сонячна, арійка». Корінь
*мар – це пом’якшена форма кореня *ар, подібно як замість «армата»
українці кажуть «гармата», замість «алебарда» – «галябарда», а
замість «арило» (дух сонця) кажуть «ярило». Подібним чином
перший, ярий місяць весни має давню назву «марець», а бог сонячної
енергії Аріас (Арес) також називався Марс.
Призначенням чоловічого начала є атака, експансія, захоплення
нових просторів. Призначенням жіночого начала є оборона, захист,
впорядкування, збереження. Тому
Ненька Україна, як уособлення
жіночого начала, надає захист
своїм дітям, виконує функцію
хоронительки, берегині, покровительки – Покрови.
Головними чинниками «напомповування» захисного егрегора
України і всієї Білої раси є наповнення
життєвого простору зображеннями
Богородиці (статуї, картини, іконки,
образки, амулети), славлення України
молитвами, воїнське служіння Великому жіночому началу. Славлячи і
захищаючи Велике жіноче начало,
воїни наснажують український егрегор і, відповідно, отримують від нього
чимраз потужніший захист.

Арійська Богородиця в каплиці поблизу
міста Яремче. Фото SD.ORG.UA.

Особливу силу для наповнення егрегора має піднесена колективна
молитва. Для її синхронного виконання найкраще підходить пісня,
адже вона задає ритм, відчуття гармонії та краси. Ритмічне виконання
славлень Великій матері було започатковано ще в кроманьйонській
Борії – згадайте набір музичних інструментів 20 тисячолітньої
давності з Мізина.
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В арійський (гіперборійський) період пісенна культура досягла
небачених
висот.
Славлення
Неньці-України
лунали
майже
безперервно, найдавніші з них збереглися в Ріквіді (Ріґведі) – назва
походить від коренів *рік – «ректи, говорити, промовляти» і *віда –
«відання, знання»).
Від первісних славнів (духовних гімнів) походить вся
українська пісенна народна культура, яка, як відомо, є найбагатшою
в світі. Незрівнянно вища музична розвиненість українців в порівнянні
з іншими народами безпомилково вказує на планетарний духовний
центр, з якого почалася світова цивілізація.
Образ
сучасної
Неньки України, Покрови,
Богородиці
–
святої
матері, що народжує синів
Божих
–
реалізованих
українців. «Щасливі миротворці, бо вони синами
Божими стануть» – казав
Ісус Хрестос. «Миротворець» – це інтегральний
психотип
українського
геосоціального організму.

Покрова Богородиця
Унсовська – егрегор
України, що захищає своїх
дітей.

Сила, щастя, добробут, життєспроможність України та
українців визначаються потужністю їхнього егрегора. В
сучасних умовах кожен бажаючий може швидко переконатися в цій
істині на особистому досвіді. Річ у тім, що найефективнішим способом
«напомповування» українського егрегора є читання «Живого Слова»
– поетичних текстів, що відкрилися українському лікарю і мислителю
Олександру Філатовичу. Ці тексти організовані у т. зв. «універсальні
форми» Живого Слова. Читання будь-якої універсальної форми
«включає» людину в егрегор Неньки України і дуже швидко дає їй
«віддачу» в поліпшенні настрою, зціленні хронічних хвороб,
гармонізації стосунків, входженні у простір позитивних подій.

Особливу ефективність має 10-та універсальна форма, що нагадує
літургію Сонячній Україні: її застосування активує базові енергетичні
центри (1 і 2 чакри) і різко розширює доступ до матеріальних
ресурсів. Але для успішного застосування форми 10 треба пройти
очищення попередніми формами, бо до святої Матері можна
звертатися тільки тоді, коли перебуваєш у стані чистоти.

ВИСНОВКИ
1. Захисний егрегор Неньки України – Покрова – почав
формуватися 40 тисячоліть тому разом з формуванням Борії
(допотопної України). Оскільки оборона, впорядкування і гармонізація
– це жіноча функція, то цей егрегор є проявом Великого жіночого
начала.
2. У борійську епоху українці займалися збиральництвом і
мисливством, тобто користалися наявними природними благами.
Відповідно, Ненька Україна сприймалася як Велика матір, що
народжує своїх дітей, вигодовує і забезпечує всім необхідним.
3. Для підтримання цілісності егрегора (біополя) Білої раси на
території Терношорського святилища в Карпатах була збудована
велетенська статує Неньки України у вигляді вагітної жінки з
наповненими молоком грудями. Потужний егрегор гармонізував
життєвий простір Борії, сприяв гармонійному розвитку борійців.
4. Після демографічного вибуху 25-го тис. до н. е. почалося
розселення борійців на навколишні території. Для збереження зв’язку
з егрегором Батьківщини борійці масово виготовляли зменшені у 100
разів копії Терношорської Лади. Це дозволяло підтримувати цілісність
егрегора Білої раси і отримувати від нього допомогу.
5. Після Великого Потопу 55 ст. до н. е. територія України
називалась Гіперборією, тобто вищою, сильнішою Борією. У цей час із
середовища Борійської раси народилась раса вищого рівня – Арійська
раса. Головною особливістю аріїв була величезна здатність до
творчості. Тому в цю епоху Ненька Україна уявлялася в образі Діви,
яка потребує творчого запліднення.
6. Після воскресіння Ісуса Хреста і його вірогідного
повернення на батьківщину предків (згадайте Українську Галілею на
Тернопільщині), трипільська Діва перетворилась на святу матір, що
породжує синів Божих. З цього часу Марія (що значить яра, сонячна,
арійка), матір сина Божого Ісуса Хреста, стала уособленням Неньки
України. Захисний егрегор України зображується у вигляді Покрови,
тобто святої матері, що оберігає своїх дітей.
7. Успішний розвиток сучасної України потребує наснаження її
егрегора
енергією
позитивних
думок
і
радісних
емоцій.
Найефективнішою технологією психоенергетичного поєднання з
Ненькою Україною є практика Живого Слова.
Ігор Каганець
http://sd.org.ua/news.php?id=18178
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ЖИВЕ СЛОВО: ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРАГНЕ
БІЛЬШОГО
Процес самооновлення людини можна розділити на кілька етапів.
Спочатку людина проходить базовий 40-денний курс на основі
чотирьох універсальних форм Живого Слова. Це дозволяє
позбутися найактуальніших психофізичних проблем і здобути
особистий досвід самозцілення. Зазвичай, якщо людина продовжує
практику самооновлення, то вона вже не хворіє і до неї притягуються
тільки позитивні події.
Другий етап – 30-денна робота з універсальними
формами 6, 7 і 8. Це глибоке очищення, відновлення хребта і
гармонізація ендокринно-гормональної системи (чоловіки стають
мужнішими, жінки – жіночнішими).
Третій етап – 40 денна робота з формами 9 (тотальне
оновлення на всіх трьох рівнях – духу, душі та плоті) і 10 (пряме
включення в егрегор України), а також двома кармічними формами
(очищення родинних і соціальних зв’язків, виявлення і розчинення
першопричин психічних та фізичних проблем).
Зазвичай, очищення соціальних зв’язків (з живими і
мертвими) відбувається під час сну, причому кожного разу можна
точно дізнатися, яка проблема розчинилася – див. «Полюби і
знешкодь! або Як любити ворога» (sd.org.ua/news.php?id=18204)
Далі людина продовжує практику Живого Слова, читаючи різні
форми на власний розсуд, під настрій. Зокрема, доцільно по новому
колу повторити згадані універсальні форми, застосовуючи форми 1+,
2+, 3+ і 4+. При цьому читати кожну форму вже можна не по 10, а по
7 днів, оскільки людина стала чистішою і перетворення у неї
відбуваються швидше.
Після кожного наступного кола прочитання форм ЖС людина
стає гармонійнішою і здоровішою. Стирання інформаційного бруду
відбувається шар за шаром, починаючи з наймолодших проблем і
закінчуючи тими, що з’явилися в дитинстві. За характером
тимчасових загострень, що виникають під час розчинення хвороби,
можна дізнатися, наскільки глибоко в минуле ви занурились,
оновлюючи свій організм.
З якогось часу процес оновлення людини стабілізується, вона
впевнено і спокійно розвивається фізично і психічно. Важливим
позитивним чинником оновлення є формування правильного,
позитивного світогляду, адже саме у світоглядних деформаціях
заховані корені більшості проблем.
На цьому етапі людина запитує: А чи є можливість зробити
якісний стрибок у своєму еволюційному розвитку? Відповідь: так.
Для цього треба передавати свій досвід іншим людям і
навчати тих, хто цього бажає. Це універсальний принцип:
якщо майстер бажає вдосконалюватися, то йому треба

набрати учнів. Тому що навчання – це робота в обох напрямках:
майстер навчає учнів, учні навчають майстра.
По-перше, вчитель, який багато разів щось пояснив учням,
сам краще починає розуміти предмет цього навчання.
По-друге, учні ставлять несподівані запитання, в яких можуть
бути зерна нових відкриттів.
По-третє, виникає інформаційне та енергетичне середовище,
нова системна якість, що містить в собі принципово нові можливості.
Тому
людина,
яка
здобула
особистий
досвід
самозцілення, може отримати новий потужний еволюційний
імпульс, ставши учителем.
По-перше, ця людина створює навколо себе таке соціальне
середовище, в якому їй комфортно і яке сприяє новим відкриттям.
По-друге, учитель глибше пізнає свій предмет – правильний
спосіб життя.
По-третє, оскільки навчати можна лише особистим прикладом,
учні створюють учителю додаткові стимули щоб він був «на висоті».
І, нарешті, по-четверте: віддаючи чисту енергію своїм учням,
учитель отримує від них зворотну хвилю вдячності. Вчитель
енергетично живить учнів, учні енергетично підживлюють вчителя.
Більше того: коли вчитель ділиться енергією з учнями, він звільняє
внутрішній простір для отримання ще якіснішої енергії «згори» – від
егрегора Живого Слова.
Зауважимо, що цей брахманський егрегор з кожним роком
стає все потужнішим – тому що вдосконалюються тексти Живого
Слова, ми дедалі краще розуміємо природу цієї технології, а до
практики самооновлення долучається чимраз більше людей.
Якщо бажаєте відчути зцілюючу силу універсальних
форм Живого Слова — пишіть на адресу sensar@meta.ua

СПІЛЬНА МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ
Щомісяця 6-го і 25-го числа о шостій годині ранку за Київським часом
прихильники Живого Слова всього світу здійснюють одночасне
читання 10-ї форми Живого Слова. Мета – включення в егрегор
України та його посилення, а також оздоровчий енергетичний обмін.
Точно встановлено, що колективне читання Живого Слова дає
відчутно сильніші результати в порівнянні з індивідуальним читанням.
Десята форма ЖС була створена автором технології «Живе
Слово», головним лікарем Інституту метафізичних досліджень
«Перехід-IV» Олександром Філатовичем на прохання українців, які
зцілилися, гармонізували своє життя і захотіли безкорисно зробити
щось добре для України. Тому ця форма творилась як засіб очищення,
посилення і стуктурування егрегору України.
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Проте практичне застосування цієї форми дало несподівані
результати для тих, хто її застосовував. Згідно з накопиченим
досвідом, форма 10 Живого Слова притягує до людини матеріальні
ресурси і посилює її біологічну життєспроможність. Це виражається в
відчутному поліпшенні матеріального стану і активізації 1-го та 2-го
енергетичного центрів (дві нижні чакри).
Чому для колективної практики вибрали 6-й і 25-й день
місяця?
Тому що 6 – це число перетворення, актуальності («тут і
тепер») і бізнесового успіху. Це також число Велеса – бога-егрегора
святості, мудрості, чесності, мистецтв, зцілення і багатства.
25 – це число боголюдини (число Ісуса Хреста). Відповідно,
25 – це також число технології оновлення, омолодження і
оздоровлення «Живе Слово».
Шоста ранку – це стандартний початок арійської доби. Це
найсильніший час для планування поточного дня і стратегічного
програмування майбутнього.
Форма 10 діє тоді, коли людина, що її читає, перебуває
в стані чистоти. Тому перед її застосуванням потрібно пройти
базовий курс оновлення універсальними формами 1-4. Проте
бувають винятки, наприклад, з дітьми та підлітками, які отримали
позитивні результати вже після кількаразового читання форми 10 без
досвіду оновлення базовими універсальними формами.
Бажаючі долучитися до колективного читання, які ще не
пройшли базовий курс, можуть у цей час – з 6-ї години ранку –
читати будь-яку наявну в них форму ЖС.
Обговорення результатів колективного читання і обмін
досвідом
здійснюються
на
форумі
журналу
Перехід-IV
http://phorum.sd.org.ua.
Перший досвід спільного читання Живого Слова було
здобуто 25 серпня 2010 р. За відгуками учасників цієї
колективної молитви (літургії):
1) майже всі учасники пережили особливі фізичні та емоційні
відчуття з елементами розширення свідомості;
2) більшість участників зауважили, що у цей день
надзвичайно вдало розвивалися справи, неначе було особливе
сприяння Всесвіту.
Деяким учасникам почали снитися гарні віщі сни на тему
Живого Слова і прекрасного майбутнього України.
Якщо ви ще не практикуєте оновлення Живим Словом, але
бажаєте долучитися до його сили – пишіть на sensar@meta.ua
Хай Буде!
http://sd.org.ua/news.php?id=18753

ТРЕТІЙ ЗБІР АРІЙСЬКОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ
АСОЦІАЦІЇ
Протягом 15–19 серпня 2010 р. у Карпатах відбувся Третій збір АРСА,
в якому взяли участь 25 представників Києва, Січеслава, Львова,
Івано-Франківська,
Полтави,
Старого
Самбора,
Дзендзелівки
(Черкащина) та Луцька. Головна тема – проектування державигромади Третій Гетьманат, розробка програмного забезпечення.

Збір почав роботу походом до мегалітичної статуї Терношорської
Лади, спорудженої нашими предками на зорі формування Білої раси.
На основі даних археології можна зробити висновок, що спорудження
цієї статуї започаткувало традицію формування захисного егрегора
Неньки України за допомогою фігурок «палеолітичних венер»,
розкиданих на просторах Євразії від Атлантики до Забайкалля.
Докладніше про це найдавніше святилище Білої раси читайте у статті
«Терношорська Лада, або патріотизм по-кроманьйонськи».
Незрозуміло, як на крутому схилі борійці поставили цю
100-тонну споруду. Ще загадковіше, як на неї поставили 8 тонну голову: вона стоїть на трьох шипах, поставлених у три спеціально зроблені лунки. Схоже на те, що наші предки вміли зменшувати вагу каменів.
Робота Третього збору відбувалася у формі тематичних
обговорень за сніданком і вечерею, під час походів горами і купання
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у Пруті. Мандрівки горами – гарне поєднання приємного з корисним,

а гірські вершини – чудове місце для спокійного спілкування.
Учасники Третього збору АРСА біля каплиці з написом «Слава Ісусу Хресту»
(село Яворів Косівського району Івано-Франківської області).

Надзвичайно ефективною формою навчання виявився перегляд
спеціально підібраних кінофільмів з українським озвученням:
«Матриця» (1999), «13-й поверх» (1999), «Револьвер» (2005),
«Доказ життя» (2000), «Беовульф» (2007) та інших. Всі фільми
супроводжувались коментарем, а після їх перегляду відбувалось
жваве обговорення з проекцією на сьогоденну реальність.
Урочисте завершення Третього збору АРСА відбулось у музеї
гуцулознавства Юрія Боберського в селі Микуличин. Творець музею
Юрій Боберський розповів про світогляд гуцулів і їхню традиційну
символіку, почастував справжніми
гуцульськими стравами.
Всі
учасники
зібрання
відзначили чітку організацію зборів,
гарну компанію учасників, комфортні
умови проживання, здорове і смачне
харчування (без м’яса і картоплі).

Добре, що в роботі зборів брали участь діти. Виявляється, що
їм все було дуже цікаво.
Арійська естетика гуцулів.
Традиційний хрест на дерев’яній покришці.

sd.org.ua/news.php?id=18744

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. АФОРИЗМИ ДЛЯ
СНАЙПЕРІВ
Нова книга Петра Масляка – кращий
подарунок родичам і друзям
Напередодні Дня Незалежності інтернет-портал «Народний Оглядач»
зробив гарний подарунок своїм прихильникам – видрукував роман
свого постійного автора професора Петра Масляка. Головна ідея:
Україна вагітна радикальними перетвореннями. Ще трохи – і тут
народиться нова Система. Книгу можна купити у книгарнях, замовити
поштою або придбати у видавництві «Геопринт». При замовленні 10
або більше примірників – знижка 33%.
Події роману відбуваються в сучасній Україні. Все справжнє:
Дніпро, Київ, вулиці, установи, гуртожитки, навіть автобусні
маршрути. Реальні люди: чоловіки і жінки, студенти і пенсіонери,
міліціонери й дачники. Реальна ситуація: до влади прийшло чергове
політичне угрупування і між переможцями
починаються
«розбірки».
Врешті-решт, президент і найбільший
олігарх «замовили» один одного.
Тепер все вирішують снайпери.
Будь-який
збіг
наведених
автором прізвищ, посад, назв, є
випадковим і не відповідає дійсності.
Всі заклики, пропозиції є літературним твором і належать автору.
Автор роману Петро Масляк
– академік Академії наук вищої освіти
України, професор Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, доктор географічних наук
(економічна та соціальна географія).
Тому книга «нашпигована» глибоким
знанням природи, сучасних технологій і людської психології, маловідомими фактами з історії та географії,
філософськими афоризмами і політологічними узагальненнями, а
також життєрадісним гумором.
У романі показана складність і різноманітність сучасної
України, де по тій самій землі ходять бандити і святі, темні і
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просвітлені, зневірені життям і захоплені його Грою. Автор доводить,
що в цьому, здавалось би, цілком зіпсованому світі, достатньо місця
для ідеалізму, творчості, чистого кохання, вірності, саможертовності.
Головна ідея роману: Україна вагітна радикальними перетвореннями.
Ще трохи – і тут народиться нова Система. Це станеться завдяки
надзусиллю синів і дочок України цілого світу.
Книга
адресована
«духовним
снайперам» – людям, які точно бачать
життєві цілі, наполегливо вдосконалюють душу і тіло, здатні терпеливо
очікувати слушного моменту, після
чого
здійснити
мрію
лаконічною
серією точних дій.

Петро Масляк на зібранні читацького клубу
«Перехід-IV», присвяченого заснуванню
Третього Гетьманату

ЯК ПРИДБАТИ КНИГУ?
Головне
призначення
паперового
видання
книги
«День
Незалежності» – просування ідей Третього Гетьманату і Великого
Переходу, розширення кола прихильників «Народного Оглядача» і
журналу «Перехід-IV». Як тільки кількість наших однодумців досягне
«критичної маси» – Україна рине вперед! Тому купляйте книгу собі на
пам’ять і даруйте своїм родичам, друзям, знайомим!
Найвигідніше придбати відразу ж 10 примірників книги за
ціною 20 грн. за прим. (тобто 200 грн. за пачку – гуртова знижка
33%) в Києві безпосередньо у видавництві «Геопринт»: вул.
Велика Васильківська, 69 (поблизу ст. метро «Республіканський
стадіон», вийти з метро зі сторони товариства «Знання» і пройти 200
м в напрямку від центру).
Книгу також можна замовити поштою. Вартість надсилання
одного примірника — 39 грн., вартість надсилання пачки з 10 шт. –
220 грн. Для замовлення потрібно зробити переказ відповідної суми з
будь-якого банківського відділення (з Укрсоцбанку – з мінімальними
комісійними 0.5%) для: ФОП Ковальчук І.М., код 2438005036, МФО
322012, р/р 26001038000066 в КМФ АКБ "Укрсоцбанк". Призначення
платежу: «День Незалежності», далі вказати свою точну поштову
адресу. Після переказу грошей потрібно зателефонувати на (044)
2275333 і повідомити про своє замовлення, вказавши дату, суму і що
замовили. Телефони для довідок: (044) 2275333, (044) 5028060.

У Києві роман можна придбати на книжковому ринку
«Петрівка»: 46 ряд, місце 7, «Книгоноша», тел. (067) 8952208.
http://sd.org.ua/news.php?id=18690

ЗАСНУВАННЯ ТРЕТЬОГО
ГЕТЬМАНАТУ В ЗАПИТАННЯХ І
ВІДПОВІДЯХ
Найактивніші українці в Україні та в еміграції вже почали формувати
сотні української глобальної держави-громади Третій Гетьманат.
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, 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.
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 і обирають сотника.
3. Як знайти інших ройових на своїй території?
Кожний збирач підписів зможе заявити про себе на спеціалізованому
форумі FORUM.SD.ORG.UA і знайти однодумців.
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...
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 Ігора Каганця (пишіть на sensar@meta.ua).
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 місцевій сотні...
36. Хто буде Гетьманом?
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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).
Докладніше: http://sd.org.ua/news.php?id=18109

