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25 ГРУДНЯ – ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
ІСУСА ХРЕСТА І РІЗДВО НОВОГО
СОНЦЯ
Згідно з ранньою церковною традицією, Ісус народився 25 грудня 1 р.
до н.е. — за 6 днів до початку нової ери. Дослідники допускають, що
зазначена дата має символічний сенс, адже саме в цей день
«народжується Сонце». Це відбувається незабаром після зимового
сонцестояння (22 грудня), коли світловий день поступово починає
зростати і «світло перемагає темряву».
З другого боку, батьки Ісуса – Йосип і Марія – були
надзвичайно освіченими людьми, тож могли спланувати його
народження саме на цей день. Логіка проста: народження дитини в
день народження Сонця дає їй додаткову силу, адже наснажує
найчистішою сонячною енергією.
Оскільки повноцінна вагітність триває 9 місяців, то зачаття
Ісуса відбулося в районі 25 березня. І справді, саме в цей день
церква святкує Благовіщення (зачаття Ісуса), яке відбулося в
галілейському Назареті 25 березня (за Григоріанським календарем).
Природно, що народження Ісуса відбулося в цій же
батьківській хаті в Назареті. Це місто однозначно вважалося його
батьківщиною, тому його й називали Ісусом з Назарету. Тут був дім
святого Йосипа, земного батька Ісуса. Згідно з церковним
переданням, свята матір Ісуса — Марія — походила з міста Сепфоріс,
яке до 25 року н. е. було столицею Галілеї. Сепфоріс знаходився на
відстані 5 км від Назарета, то ж цілком природно, що Йосип
одружився на дівчині з сусіднього поселення.
Згідно з фарисейською вставкою до Євангелія від Луки, Йосип
і Марія начебто пішли до іудейського Вифлеєма для перепису. Це
прямо суперечить даті перепису, що відбувся через 6-7 років після
народження Ісуса. На час народження Ісуса Іудея і Галілея були
окремими державами, які перебували під владою Риму. Перепис
здійснювався для упорядкування податків: кого записали в податкову
книгу, той згідно з нею зобов’язаний був сплачувати податки в
залежності від розміру свого майна. Перепис проводився за місцем
проживання, тож не було жодного сенсу мешканцям Назарета йти для
цього у Вифлеєм, тим більше, що переписувачів передусім цікавило
оподатковуване майно.
Ще трохи, і правда про народження Сина Божого стане
набутком не лише науковців, але й широкої громадськості. І тоді в
українські колядки буде внесено уточнення, тож незабаром
співатимемо: «У Назареті, у Назареті радісна новина. Пречиста
Діва, пречиста Діва народила сина...».
Хрестос народився! Славімо!

Докладніше: http://sd.org.ua/news.php?id=10967
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ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО ЕТИКИ, АБО
ЗАЛІЗНИЙ ЗАКОН РОЗПЛАТИ
Це правило існує стільки, скільки існує людство. У Нагірній проповіді
Ісуса Хреста воно сформульовано так: «Усе, що ви бажаєте, щоб
люди вам чинили, те ви чиніть їм» (Матвій 7.12). Існує і негативний
його варіант, наприклад, у формулюванні Конфуція: «Не роби іншим
того, чого не бажаєш собі». Також є нейтральний варіант цього
правила: дій так, як хотів би, щоб діяли інші. Але що ж це таке –
правило?

1. ПРАВИЛО І ЗАКОН
Слово правило (прав–ило) буквально означає «дух прави», де
«прав» або «прАва» – закладений Творцем інформаційноенергетичний каркас Всесвіту, а «ило» (ель, їл, йло) – дух, тобто
щось нематеріальне, польове, егрегорне: наприклад, Гавриїл – «дух
говоріння», Михайло – «дух могутності», «ельфи» – астральні істоти,
Полель – «дух кохання», Енліль – сумерський бог творчості, Ярило
(Ариїл) – сонячний бог, дух сонячної енергії. До Прави також
відносимо сукупність світоглядних уявлень, принципів і законів, на
основі яких сотворено наш Всесвіт. Правою також прийнято називати
духовний простір, в якому знаходяться святі духовні сутності, тобто
ті, що перебувають в єдності з Творцем та його Правою. Для Прави
властиві сила і краса.
Правило – це настанова, яка дозволяє діяти в гармонії з
силовим каркасом Прави і долучатися до божественної сили і
краси. Точна дія згідно з правилами Творця дає людині щастя,
натомість відхилення від правил приносить страждання. Всесвіт не б’є
людину – людина сама б’ється об його опори.
Страждання – це остаточний індикатор, який вказує на
суттєве відхилення від Прави. Попередніми, попереджуючими
індикаторами НЕПРАВИЛЬНОГО життя і передвісниками страждань є
потворність (некрасивість) і слабкість.
Правило – це настанова для вільної людини, яка сама
вирішує, дотримуватися його чи ні. Правило не примушує, а тільки
рекомендує. Правило дає простір для творчості. Діючи згідно з
Правилами, людина не натикається на «каркас Всесвіту» і не
страждає. Жити за правилами – це як рухатися в течії, яка сама тебе
несе, або різати деревину вздовж волокон – майже без опору.
А що відбувається, коли людина нехтує правилами? Тоді
вступає в силу невідворотній закон. Його дія вже не залежить від волі
людини. Наприклад, існує правило «не встромляти пальці в
електричну розетку». Людина має сотні варіантів, як виконати це
правило. Якщо ж вона його порушує, то вступає в силу один-єдиний

варіант – удар струмом. Очевидно, що удар струмом – це вже не
гнучке правило, а жорсткий закон.
Таким чином, правило передбачає вільний вибір,
творчість, багатоваріантність, натомість закон – це жорсткий
причинно-наслідковий зв’язок. Тому правила (дух прави) існують
ТІЛЬКИ для людини, яка є втіленим духом і носієм волі. Для всіх
інших елементів Всесвіту діють ТІЛЬКИ закони, наприклад, закони
фізики або математики. Для людини існують і правила, і закони. Чим
вищу свідомість має людина, тим більше в її житті правил, і тим менше
законів. Натомість люди з низькою свідомістю можуть існувати тільки
у просторі законів. Якщо розглянути екстремальні варіанти, то для
святих людей існують тільки правила, для темних – тільки закони.
Правила і закони – це дві сторони того ж самого
регулюючого механізму Всесвіту. Рух від правила до закону
супроводжується зменшенням свободи вибору. Можна сказати, що
закон – це правило, в якому вже немає свободи вибору.
Одні правила дають більшу свободу, інші меншу – і цим вони
відрізняються між собою. Натомість всі закони однакові в тому, що
взагалі не передбачають варіантів вибору. «Закон», який має різні
трактування і передбачає різні варіанти дій, взагалі не є законом – це
тільки ілюзія і пастка для дурнів.

2. ЗОЛОТО І ЗАЛІЗО
Етика – це наука про правильну поведінку людини у фізичному світі,
сукупність знань про його «правила гри». Людина як безсмертна
духовна сутність періодично втілюється у цьому проявленому світі –
подібно до того, як гравець входить у гру з її правилами. Врештірешт, саме слово «людина» буквально означає «гравець» – і
це найважливіша її характеристика. Цей первинний сенс
людського існування зберігся в латинській мові у словах ludo –
«грати», ludus – «гра», ludens – «той, хто грається», «гравець»,
ludicia – «музикування», «музична гра».
Життя людини – це черговий сеанс її епохальної «гри в земні
існування». Як і в будь-якій грі, для нього властиві свої правила і
закони. Головним з них є Золоте правило етики, яке одночасно є
Залізним законом розплати. «Золото» вказує на його м’якість, красу і
універсальність, а «залізо» – на твердість, суворість і вибірковість.
Від самої людини залежить, з якою стороною життєвої гри –
золотою чи залізною – вона переважно матиме справу.
Наприклад, люди зібралися пограти у футбол. Гра
відбувається згідно з простими і зрозумілими правилами, які дають
величезний простір для творчості. Якщо ж хтось брутально порушив
правила – його видаляють з гри, без варіантів. Гра – це правила,
видалення з гри за порушення правил – це закон.
Отже, вселенський регулятор людського життя складається з
правил і законів. Правила дають свободу дій, закони ці дії жорстко
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обмежують. Одні правила дають більшу свободу, інші – меншу.
Відповідно, має бути правило, що дає найбільшу свободу. Ним є
згадане вище Золоте правило етики.

3. ВСЕ, ЩО РОБИШ ІНШИМ, БУДЕ ЗРОБЛЕНО ТОБІ
Нагадаємо формулювання Золотого правила етики: «Усе, що ви
бажаєте, щоб люди вам чинили, те ви чиніть їм». Зазвичай воно
сприймається як побажання робити добро і не робити зло. Проте сенс
його значно глибший.
Річ у тім, що Золоте правило етики одночасно є Залізним
законом розплати, подібним до фізичних законів. Це той
випадок, коли протилежності збігаються. Правило в тому, що людина
сама вибирає, як до неї можуть ставитися інші люди. Закон в тому, що
після цього вибору включається жорсткий механізм причини і
наслідку – «Що посієш, те й пожнеш». Адже життя – це не тільки Гра,
а й Школа, в якій всі уроки мають бути вивченими – якщо не в цьому
сеансі втілення, то в наступних.
Пояснимо це на прикладах.
Людина ввічливо поводиться з іншими людьми. Це значить, що інші з
нею повинні також поводитися ввічливо – згідно з Золотим правилом
етики. Якщо хтось з нею поводиться грубо, то це буде порушенням
Правила. Як ставитися до такого порушника? Він зробив свій вибір:
тепер грубе ставлення до нього буде цілком правомірним, адже він
«зробив те, що хотів би, або зробили йому».
Припустимо, воїн іде на війну з
готовністю вбивати інших. Це значить, що
він має бути готовим, що його також уб’ють
– і це буде правомірно. Він сам зробив
вибір, тож тепер немає на кого ображатися.
Хтось говорить людям неправду. Це
значить що інші також мають законне право
говорити йому неправду.
Хтось
інший
позбавив
людину
майна. Хай не ображається: його також
можуть обдерти, причому ця дія буде
Що посієш, те й пожнеш.
абсолютно правомірною і етичною – адже
він сам захотів, щоб з ним так вчинили.
Нагадаємо, що життя – це велика Школа. Тому навчання
відбувається способом, найбільш доступним для розуміння учнів.
Найефективнішим для розуміння є симетрична реакція: обманув
когось – обманули тебе. Не подобається? Згадай, кого ти обманув.
Виховання триватиме доти, доки не засвоїш цього уроку: обманювати
погано. Виховний процес може тривати як завгодно довго – для
Всесвіту сотня твоїх земних життів є лише одною миттю.
Людина, яка вчинила несправедливість, рано чи пізно
буде покарана, і процес виховання триватиме доти, доки не

буде засвоєно урок. В ролі вихователя може виступити будьхто. Найбільш наочним і доступним для виховання порушника правил
буде ситуація, коли в ролі вихователя виступає жертва цього
порушника. При цьому вихователь здійснює акт милосердя щодо
«вихованця», адже допомагає йому засвоїти необхідний життєвий
урок у максимально зрозумілій формі.
А тепер притча. Одного разу вчитель запитав учня: Чи треба
за зло платити добром? Учень відповів: Так, за зло треба платити
добром. Тоді вчитель запитав: А чим же ти тоді платитимеш за добро?
За добро треба платити добром, а за зло – по справедливості.
http://sd.org.ua/news.php?id=19364

ВАРА – ГЕРБ ТРЕТЬОГО
ГЕТЬМАНАТУ
У наші дні в середовищі українців формується нова людська
спільнота, яка відрізняється від існуючих світоглядно, психічно,
організаційно, технологічно, біоенергетично і фізіологічно. Сукупність
цих ознак дозволяє говорити про формування нової раси, яку в
традиційній термінології називають «шостою расою» або «расою
нових аріїв». Знак "Вара" символізує Третій
Гетьманат України – сухопутно-морську
державу-корпорацію нової раси, яка
поєднує святість, військову потужність і
глобальну економічну активність.

1. ЕТИМОЛОГІЯ НАЗВИ
Слово «Вара» походить від давньоарійського
кореня «вар», що значить «сила, енергія».
Цей корінь народив багато слів, пов’язаних з
Вара – герб Третього
силою,
напруженням,
енергією,
рухом,
Гетьманату, символ
високою температурою, силовим захистом,
солідарної взаємодії
міцними конструкціями. Так, від кореня «вар»
трьох арійських варн:
походять слова «варяг» (воїн, «силовик»),
брахманів, кшатріїв і
англійське
«warrior»
–
воїн,
«варити»
господарників.
(воювати, сваритися, звідси «заварити кашу»
– розпочати боротьбу), «Vars» – героїчні балади в сикхізмі, іспанське
«vara» – жезл (кий) як символ влади, угорське «вар» – фортеця
(силовий захист), «баржа» (міцна споруда для плавання).
Слово «вар» також позначає енергійну, киплячу, бурхливу,
яру воду: слов’янське «вар» (окріп, звідси місто Карлові Вари з його
гарячими джерелами), українське «узвар» (фруктовий напій, відвар).
Звідси річки з коренем «вар», наприклад, Ворскла (від «вар-скол»,
тобто вода-сонце, сонячна, яра вода), Var – річка на південному сході
Франції.
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Корінь
«вар»
також
позначає
захищеність
громади:
древньоіндійське «var» – «поселення громади», готське «вар» –
«взаємодопомога, охорона», слов’янське «верв» – «громада»,
германські «hwarf», «werf», «kvarv» – «поселення громади»,
бургундське і лангобардське «fara» – «кровноспоріднена група».
Близьким до кореня «вар» є корінь «бор» («бар», «бур»), що
також означає силу та вогненну енергію: «бор» – вепр, «бордовий» –
червоний, буряковий, «буря» – сильний вітер, «боротьба» – силове
протистояння. З коренем «вар» (сила, енергія) пов’язане поняття
«робота» як застосування сили, звідси: англійське «work», німецьке
«werk».

2. ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛУ
Герб «Вара» складається з трьох знаків, які символізують три складові
30-тисячолітнього архетипу Білої людини («архетипу святого вепра»).
Руна «Альгіз» (святість) позначає домінування брахманського начала, яке є головним носієм творчої сили. Її також можна
розглядати як Дерево життя (світову вісь), глибоко вкорінене в рідну
землю (внизу – коренева система у вигляді частини круга).
Знак «Тур» (роги) позначає воїнську силу кшатріїв, які
надійно захищають святість і творчість («хочеш миру – готуйся до
війни»). Водночас роги нагадують вітрила, які перетворюють дику
енергію вітру на корисну роботу.
Знак «Човен» (ковчег) позначає непотоплюваність (Ноїв
ковчег) і здатність вільно рухатися по воді, а також розмноження і
плодючість: активне просування інформаційного і матеріального
продукту, вміння тиражувати цінності і торгувати ними (човен – це
символ успішності в бізнесі). Човен також символізує українців як
націю з тисячолітніми традиціями мореплавства.
У цілому герб «Вара» символізує сухопутно-морську державу
нової раси, яка поєднує святість, військову потужність і глобальну
економічну активність.

3. МІФОЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ
В арійській традиції слово «Вара» має значення "притулок
праведників", "фортеця", "простір, захищений від навколишнього
хаосу і смерті". Це окреслена територія, на якій богочоловік Рама (він
же Їма, Ману, а також Ной, що значить «новий») за наказом БогаТворця врятував праведників від Великого Потопу. Згідно з Авестою
(зороастризм), Вара знаходилась на прабатьківщині аріїв – в
країні Ар’яна Веджа (Арійський простір).
Згідно з авестійським текстом «Відевдат», Вара – це велика
територія, захищена від непогоди. До неї були відібрані найкращі
й найгарніші чоловіки і жінки. В символічному сенсі Вара означає
захищений від зовнішніх впливів простір, життя в якому будується на
Божественному законі. Тобто Вара є аналогом Едема, в якому не було

зла, а люди жили в гармонії з собою і з природою. З Варою тісно
пов’язаний український міф про Яйце-райце, за оболонкою якого
заховалася величезна кількість живих істот, які потім дали початок
новому світу.

4. ІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ
Великий потоп має наукову назву «Циркумпонтійська катастрофа»,
яка відбулася приблизно 7500 років тому. Йдеться про прорив
Босфорського перешийку й затоплення низинних територій навколо
прісноводного Понтійського озера солоними водами Середземного
моря. Внаслідок цього виникло Чорне море, а затоплені ним території
пізніше назвали «старою землею» – Альт-ланд, тобто Атлантидою.
Напередодні Циркумпонтійської катастрофи (55 ст. до н.е.)
частина людей послухала лідера на ім’я Ной (що означає «Новий»),
покинула припонтійську долину Борії і відійшла на північ – на землю,
що лежала вище. Цій захищеній від потопу землі дали епітет
«вара», що значить «захист». Врятовані в ній люди заснували
вищу цивілізацію, що називалась Гіперборія (Вища Борія).
Справді, для окремих територій правобережної України, що
лежать на Українському кристалічному щиті (загальна площа біля 200
тисяч кв. км, найбільша ширина 250 км), характерна цілковита
відсутність морських відкладів. Це свідчить, що за сотні мільйонів
років ці землі взагалі не затоплювалася морем.
Подібної ділянки суходолу в світі більше немає ніде, бо
навіть на найвищих горах планети науковці знаходять морські
відклади у вигляді скам’янілих решток риб та інших морських
істот. Тому ці ніколи не затоплювані землі, зокрема СловечанськоОвруцький кряж у Житомирській області, дістали назву «вара», тобто
«захист». Тут зберігся неймовірний багатий генофонд рослинного
світу; особливо цінними є рослинні види дольодовикового періоду, не
характерні для навколишньої місцевості.
Датування Циркумпонтійської катастрофи було здійснене у
2000 році міжнародною експедицією під керівництвом Роберта
Балларда – одного з найвідоміших підводних дослідників сучасності.
Радіовуглецеве датування вказує на 5500 р. до н.е., що збігається з
датою «сотворення світу» у 5508 р. до н. е., від якої ведеться
традиційне українське літочислення.
За аналогію з початком нової ери від народження Ісуса Хреста,
дата 5508 р. до н. е. може вказувати на рік народження Рами–Їми–Ноя–
Ману. Тобто народження Арійського світу почалося з народження
першолюдини нової раси. Якщо довіряти Авесті, то нову расу
започаткувала обмежена кількість людей: згідно з настановою АгураМазди, до Вари потрібно було взяти 1900 найкращих чоловіків і жінок.

5. АКТУАЛЬНІСТЬ ЗНАКУ
У наші дні в середовищі українців формується нова людська спіль-
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нота, яка відрізняється від існуючих світоглядно, психічно,
організаційно, технологічно, біоенергетично і фізіологічно. Сукупність
цих ознак дозволяє говорити про формування нової раси, яку в
традиційній термінології називають «шостою расою» або «расою
нових аріїв».
Для становлення раси, її динамічного розвитку і наступної
експансії аріям потрібно мати свою державу, яка володіє необхідним
життєвим простором. Герб «Вара» вказує на три фундаментальні
властивості цієї держави - Третього Гетьманату:
1) святість, яка дає творчість;
2) оснащеність, яка дає захист;
3) плодючість, яка дає глобальну експансію.
Оскільки Третій Гетьманат твориться згори – від ідеї до матеріалізації
– то герб «Вара» вказує на послідовність його формування:
1) активізація святості і творення нового;
2) формування системи захисту створеного;
3) масове тиражування створеного і захищеного.
Третій Гетьманат твориться як правова держава, що має прості,
розумні, зрозумілі й зручні закони, які свідомо й добровільно
виконуються всіма громадянами. Це відповідає уявленню про Вару як
простір дії Божественних законів на відміну від навколишнього хаосу,
беззаконня, лицемірства і прихованої чи відвертої тиранії.
Третій Гетьманат твориться як духовний і владний центр нової
цивілізації, що відповідає слову "вара" у значенні "жезл" (кий,
булава, пернач) - символ влади.
http://sd.org.ua/news.php?id=18860

ВІДБУЛОСЯ ТРЕТЄ ЗІБРАННЯ
КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗБОРІВ
УКРАЇНИ
26 вересня 2010 р., в першу неділю після осіннього рівнодення, в
Києві відбувся Третій збір засновників глобальної української
держави-корпорації Третій Гетьманат (ТГ, Гетьманат Вишня Борія).
Після обговорення Третій збір ТГ ухвалив знак «Вара» як державний
символ Третього Гетьманату і затвердив порядок застосування
символіки – від найбільш загальної до конкретної:
1) Знак «Сонцебіг» – Сварга Великого Переходу –
символізує
загальний
процес
цивілізаційного
перетворення України і світу. Цьому символу 7500
років, він виник на зорі попереднього Великого
Переходу, в результаті якого була сформована

Арійська раса та її цивілізація, яку називають Трипільською
цивілізацією або цивілізацією Гіперборії.
2) Знак «Галар» (Нова раса) символізує
оновленого
українця,
що
переміг
у
внутрішній боротьбі, опанував себе і
творить новий світ у Просторі волі. Це
символ відродженого козацького духу і
оновленого українського народу.
3) Знак «Вара» символізує нову українську
формацію, створену оновленими українцями, що
об’єдналися у всесвітню духовно-економічну
державу-громаду. Це символ того, що Третій
Гетьманат є державою гармонійної взаємодії
брахманів, кшатріїв і господарників. Він точно
відображає сутність ТГ як духовно-економічної
держави-громади. Брахманство символізується
знаком «Святість» (руна Альгіз), кшатрії – знаком «Тур» (роги),
бізнесмени-господарники – знаком «Човник» (ковчег).

СИМВОЛОМ ЧЕРНІГОВА ОБРАЛИ ДРАКОНАСЕМАРГЛА
Як повідомили у чернігівській громадській організації "Громадська
думка", серед 10 проектів скульптур шляхом смс- та iнтернетголосування перемогу здобув Семаргл.
Міфічний «Чернігівський звір» Семаргл
здавна вважається захисником міста
Чернігова. Його зображення збереглося на
капітелі (верхній частині колони) БорисоГлібського
собору
–
одного
з
давньоруських храмів Чернігова ХІІ
століття. Він зображується у вигляді
дракона з парою лап, пташиними крилами
та зміїним хвостом, що закінчується вогненними язиками. Це символічно означає,
що
дракон-семаргл
є
володарем
чотирьох земних стихій: Землі (у нього
лапи),
Води
(хвіст
земноводного),
Повітря (крила) і Вогонь (вогненний
подих).
Ім’я Семаргл складається з трьох частин: се – це (визначений
артикль, що вказує на іменник), мар - аналог кореня Яр, що означає
вогненне, яре, сонячне начало (звідси імена Арес, Марс, Арій, Марія),
гл – скорочене "гал", що значить сила, потужність (гальське слово
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"галлія" означає сила, "галли" - сильні, "галілей" – віл, тур). Тобто
ім’я Семаргл буквально означає "сонячна сила". Синонімом слова
"семарл" є "дракон-драгон", що означає "носій сили": "дра" – сила,
"гон" – рушій, «той, що жене»).
Дракон-семаргл з давніх давен був символом могутності арійської
раси. Так, у галлів-кельтів, як носіїв давньої арійської, а пізніше
первинної хрестиянської традиції (кельтське хрестиянство), дракон –
символ пана-господаря, що живе згідно з власною волею, це символ
вищої влади. З цієї причини червоний (вогненний, сонячний) дракон
– емблема Валлії (Уельс, Cymru), де збереглися законсервованими
дуже давні європейські традиції. Національний девіз валлійців
(самоназва «кімри»): «Червоний дракон веде вперед».
Валлійські кельти-кімри є родичами українських галлівкімрів-кімерійців. Цей суперетнос, що сформувався в Північному
Надчорномор’ї в районі 13 ст. до н. е., згодом опанував величезні
простори Євразії, дійшовши до Британії й Палестини, Китаю та
Індокитаю. Нащадками кімрів були скіфи і, згодом, сармати, анти,
руси, козаки. За переказами Велесової Книги, «були кіморії, також
отці наші, і ті римлян потрясали і греків розметали, як поросят
устрашених» (дощечка 6-Е). Все це підтверджує, що символіка
дракона має давньоукраїнські корені.
З поширенням в Україні іудохристиянської єресі
дракона намагалися ототожнити зі змієм (повзучим гадом) і
зробити символом злих сил. Частково це вдалося, проте на
євразійській периферії збереглися первинні уявлення про дракона як
уособлення земної життєвої сили. Зокрема, на Сході дракон є
емблемою імператора, символом духовної і світської влади, знаком
щастя і добробуту. Китайці досі вірять, що дракони дали їм
знання, мистецтва і ремесла.
В українській народній традиції дракон виступав у ролі
посередника між небом і землею. Як носій чоловічого начала він
уособлював небесну вологу, що у вигляді дощу запліднює Землю Велику Матір. Він був символом мудрості, безсмертя, життєвої і
цілющої сили, володарем і охоронцем таємних скарбів.
Драконами прикрашали хрестиянські церкви. Так, у селі
Крилосі Галицького району в стіні внутрішньої сторони Успенської
церкви вмуровано камінь, на якому висічено зображення крилатого
вогненного дракона. Свого часу цей камінь було взято з Успенського
собору, побудованого у стародавньому Галичі в 12 ст.
У Скандинавії церкви також
традиційно прикрашали драконами (див. світлину Юрія Якуби
на стор. 3 обкладинки).
Дракон-семаргл в Успенській

церкві села Крилос Галицького району.
http://sd.org.ua/news.php?id=17560

СТРАТЕГІЯ ЕТНОМЕРЕЖІ «ТРЕТІЙ
ГЕТЬМАНАТ» 2010–2011
На Третьому зібранні засновників ТГ 26 вересня 2010 р. і Четвертому
зібранні 26 грудня 2010 р. відбулось активне обговорення досвіду
розгортання
Етномережі.
Завдяки
колективному
осмисленню
напрацьовано просту і зрозумілу схему подальшого розвитку.

ПЕРШИЙ ЕТАП: «РОЗШИРЕННЯ І ПРОНИКНЕННЯ»
Головне завдання Етномережі – оновлення свідомості українців і
формування протягом 19 років нового покоління Української нації.
Цей процес починається зі світлих українців, готових до сприйняття
ідей Великого Переходу. Такі світлі люди є всюди, тому просування
ідей Третього Гетьманату відбувається в усіх доступних середовищах:
громадських організаціях, політичних партіях, державних структурах
– незалежно від території проживання українців і мови спілкування.
Ми здійснюємо «українізацію українців»: через те, що половина
українців внаслідок трьох століть мовного терору спілкується
російською мовою, Етномережа активно сприяє природному
процесу повернення етнічних українців до батьківської мови і
рідних звичаїв.
Для успішного проникнення в різноманітні організаційні
форми Етномережа сама повинна бути «без форми». В термінології ТГ
це називається «Стратегія води». Тому Етномережа не ідентифікує
себе з жодною громадською організацією, партією чи іншою
організаційною формою. ТГ – це духовний потік, рух оновлення
українців і України. ТГ підтримує всіх світлих українців, незалежно від
їх організаційної приналежності.
Початкова організація Етномережі проста і зрозуміла:
1. Кожний активний українець, який бажає стати засновником
Третього Гетьманату, може створити свою групу або приєднатися до
будь-якої існуючої групи, яка йому подобається. Для входження до
групи заповнюється підписний лист, дані якого заносяться в
електронний реєстр групи ТГ і сплачується вхідний внесок 100 грн.;
половина суми залишається на розвиток групи, а решта передається
для розвитку всієї Етномережі (просування інформації, навчання,
проведення зібрань тощо). При внесенні 1000 грн. людина отримує
статус «почесний засновник ТГ», що відображається в посвідченні
засновника ТГ, яке є додатком до існуючого паспорта чи іншого
посвідчення особи.
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Група чисельністю 10 і більше засновників називається
«роєм ТГ», чисельністю 31–99 засновників – «стартовою
сотнею ТГ», 100 і більше – «сотнею ТГ» (повною сотнею).
Територіальна прив’язка групи визначається місцем постійного
проживання її керівника. Засновник ТГ, після сплати вхідного внеску,
може стати членом будь-якої кількості груп Етномережі, незалежно
від їх територіальної прив’язки. Кожна група має Керівника (сотника
або ройового) і призначеного ним Скарбника.
2. Взаємодія членів Етномережі відбувається за допомогою
всіх доступних засобів комунікації, зокрема популярних соціальних
мереж та інтернет-форумів. Чотири рази на рік – у першу неділю
після рівнодення та сонцестояння – керівники груп беруть участь у
Конституційних Зборах засновників ТГ для безпосереднього
знайомства, навчання і вільного спілкування. Конституційні Збори є
вищим органом Етномережі, вони розробляють Конституцію ТГ і
визначають стратегію розвитку Етномережі.
3. Для задоволення поточних і майбутніх потреб Етномережі
розробляється спеціальне програмне забезпечення – «Соціальна
мережа ТГ», що дає можливість в Інтернеті створювати групи,
знайомитися, спілкуватися, робити публікації в особистих та групових
блогах і на оновленому «Народному Оглядачі». Засновники ТГ, що
долучилися до соціальної мережі, набувають статусу «активні
засновники».
Активні засновники здійснюють щомісячні внески в розмірі
приблизно 1% від місячного доходу, розмір якого визначається самим
засновником. Половина внесків залишається на розвиток групи,
решта йде на розвиток всієї Етномережі. Розмір внесків відкритий для
всіх членів Етномережі – чим більший внесок у спільну справу
зробила людина, тим вищий її суспільний авторитет, «харизма».
4. Після досягнення соціальною мережею ТГ достатнього рівня
розвитку, на її основі створюється Інформаційно-фінансова
система ТГ. Вона передбачає: внутрішні віртуальні гроші, систему
висування авторитетних лідерів, системну підтримку української
культури та позитивної інформації, інтернет-торгівлю, позичкові
товариства,
комерційні
та
некомерційні
проекти
активних
засновників.
5. Заключним етапом розвитку Етномережі буде Глобальна
корпорація ТГ – всесвітня українська духовно-економічна громада:
електронний документообіг, повноцінна внутрішня сотенно-полкова
структура, підрозділи наукового та інформаційного забезпечення,
чіткі бізнес-процеси, цілісна Конституція ТГ, прозора система
формування органів влади, ухвалення рішень та контролю їх
виконання.

ДРУГИЙ ЕТАП: «СТРУКТУРУВАННЯ І КОНЦЕНТРАЦІЯ»
Вихід Етномережі на рівень Глобальної корпорації ТГ означатиме
завершення етапу «Розширення і Проникнення» (етап Руху) і початку
нового етапу – «Структурування і Концентрація». Він полягає у
творенні в Україні масової суспільно-політичної структури нової
цивілізації та заснування нею в законний спосіб нової Української
держави – Гетьманату «Вишня Борія». Це буде перша держава
інформаційної епохи, основана на новітніх досягненнях науки і
технологій.

ТРЕТІЙ ЕТАП: «ДЕРЖАВА-КОРПОРАЦІЯ»
Засновником нової української держави буде глобальна національна
корпорація (всесвітня українська громада) з напрацьованим досвідом
організованої діяльності. Взаємопроникнення і поєднання традиційної
форми національної держави і новітньої форми глобальної
національної корпорації дозволить створити передову форму етнічної
самоорганізації – Українську національну духовно-економічну
державу-корпорацію (державу-громаду). Її народження знаменуватиме кінець старої цивілізації («кінець світу») і початок нової
епохи. Хай Буде!
http://sd.org.ua/news.php?id=18879

УКРАЇНСЬКИЙ ДРАКОН
Це виглядає неймовірним, але в Україні і США відбуваються
надзвичайно подібні, багато в чому паралельні суспільно-політичні
процеси. Їх можна охарактеризувати як переживання «шоку
несправедливості», і як наслідок – гостре прагнення повернутися до
витоків, до ідеалу, до «втраченого раю».

НАРОДЖЕННЯ, КУЛЬМІНАЦІЯ, ЗАНЕПАД
Для американців таким ідеалом є часи революційної війни і здобуття
незалежності у 1776 році, коли вільні озброєні громади білих людей
заснували свою державу Нового світу – United States of America.
Задля кращого забезпечення миру, свободи і справедливості у 1787
році вони встановили Конституцію, що діє до наших днів.
Для нинішніх українців «золотою добою» вважається час
Козаччини, коли наші предки у постійних війнах сформували
особливий характер вільної козацької нації. Особливою датою є
початок національно-визвольної війни у 1648 році під проводом
гетьмана Богдана Хмельницького і утворення Козацько-Гетьманської
Держави — Війська Запорізького. В лещатах трьох навколишніх
імперій – Польщі, Московії і Туреччини – народ козаків втратив
незалежність. Спроба повернути свободу за Другого Гетьманату
Павла Скоропадського у 1918 році завершилася поразкою і
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геноцидом. Проголошення Україною незалежності у 1991 і
пасіонарний спалах 2004 року народили сподівання на подолання
колоніального спадку і творення нової Української держави. Згадуючи
про «втрачений рай», український пророк Тарас Шевченко писав:
«Ще за гетьманщини святої, Давно се діялось колись» («Титарівна»).
Отже, кілька століть тому обидва народи пережили
пасіонарний підйом, під час якого було закладено фундамент
моральних цінностей і національної ідентичності. Але після
кульмінації національного підйому почався неминучий спад, а ще
пізніше, під заколисуючими гаслами «лібералізму», «толерантності» і
«мультикультуралізму», почали домінувати процеси деградації і
розпаду. Це неминуче веде обидві нації до втрати первинної
бадьорості духу, до виродження і повільної смерті. Для того, щоб
зупинити деградацію, народам потрібен струс, жорсткий поштовх,
своєрідний «удар по голові», щоб пробудитися від сну. Як не дивно,
але американцям і українцям бабахнуло по психіці майже одночасно.

НЕАМЕРИКАНСЬКИЙ ОБАМА
Досі США вважалися державою білих людей, що твердо дотримуються
Конституції. Президентом США має право бути тільки громадянин
США, який народився на території США від батьків, які також є
громадянами
США.
Проте
у
2008
році
американським
президентом став чорношкірий «політичний американець»
Барак Хусейн Обама, що народився в Кенійському місті
Момбаса – це підтверджено документально і засвідчено його
бабусею, що була присутня при пологах. Народження відбулося
4 серпня 1961 р., а законний шлюб батьки уклали 2 лютого – через 2
місяці після його зачаття, тобто зачаття відбулось поза шлюбом.
Батьком Барака був чорношкірий етнічний кенієць з британським
підданством, а мамою – біла американка. Проте на момент
народження Барака їй ще не було 19 років, тому, при наявності
батька-іноземця, її син не міг успадкувати від неї громадянство США –
незалежно від місця свого народження.
Реєстрація Барака Обами кандидатом у президенти відбулась на
основі комп’ютерної виписки з довідки про народження – без назви
лікарні, прізвища лікаря і без підписів. У ній говориться, що Обама
народився в Гонолулу на Гавайях (стали американським штатом у
1959 році). Проте ця довідка вважається фальсифікатом, оскільки на
місці не виявилося (і не могло бути) жодних підтверджуючих записів.
Якщо цікаво – наберіть в пошуковій системі Інтернету або на
youtube.com слова «Обама Момбаса», подивіться світлини документів
та відеозаписи – і ви будете вражені масштабами цієї Обама-афери.
Рік тому компанія «Американ Он-Лайн» провела опитування
суспільної думки: згідно з ним 85% американців вважають, що
документи кандидата Барака Обами не були ретельно перевірені і їх потрібно наново дослідити. На відміну від всіх своїх

попередників, Обама юридично заблокував доступ до всіх своїх
особистих даних в госпіталях Гавайїв і в Гарвардському університеті,
де він навчався. На тлі цього скандалу, в березні 2009 року було
внесено законопроект, що зобов’язує федеральну виборчу комісію
перевіряти метрику і всі особисті дані кандидатів. Американцям
цікаво знати, як Обама отримав громадянство, і хто був спонсором
його політичної кар’єри.
Питання про неможливість президентства Обами порушувалося
ще до виборів. Але тоді ці тверезі думки були заглушені
шаленими
звинуваченнями
в
расизмі
і
антисемітизмі
(двоюрідний брат дружини Обами – ортодоксальний рабин). Після
обрання Обами президентом, значна частина білих американців
вважає, що у них «украли їхню країну». Типові висловлювання: «Я
вважаю, що наша нація зруйнована, це відбувалося протягом кількох
десятиліть, а обрання Обами стало лише кульмінацією цих змін». «Є
велика кількість людей, яким здається, що вони втрачають звичний
уклад життя, що у них неначе вкрали країну, побудовану їхніми
предками», – говорять експерти. Деякі офіцери армії США подали
офіційні звернення щодо неможливості виконання наказів
головнокомандувача, який завтра може виявитися злочинцем.
Негативне ставлення до Обами посилюється тим, що він є
прихильником абортів і гомосексуалізму, натомість виступає за
обмеження прав американців на володіння вогнепальною зброєю.
Сьогодні питанням законності президента Обами займається
Верховний Суд США, багато новин про це є на американському сайті
www.wnd.com. У процесі незалежного розслідування виявилися
численні факти інших фальсифікацій з документами Обами. Не
відомо, як він став громадянином США. На думку правників, може
виявитися, що він взагалі нелегальний іммігрант, тобто такий
собі «американський Сандей Аделаджа». Якщо буде доведено
факт шахрайства, то Обаму буде звинувачено в державній зраді,
зміщено з посади і ув’язнено, а підписані ним документи скасовано.
Природне запитання: навіщо американські можновладці,
демократи і республіканці, висунули на посаду президента таку
непевну людину або, принаймні, не опиралися її приходу до влади.
Зрозуміло, що вразливе минуле робить його слабким і податливим
для маніпуляцій, але невже не можна було обійтися без такої
нахабної і відвертої брехні?
Скоріше всього, відповідь треба шукати в царині метафізики.
Висловимо припущення, що Бог любить білу Америку, дає їй гарного
стусана і реальний шанс піднятися з ліберастичного болота. Обама –
це вирок всій правовій системі США і, водночас, стимулююча антитеза
для творення нової системи. Америка вже давно тихо деградує, але
тепер незадоволені американці отримали «персоніфіковане зло» в
особі Барака Обами і спільну об’єднуючу мету.
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НЕУКРАЇНСЬКИЙ ЯНУКОВИЧ
Віктор Янукович став кандидатом у президенти України у 2004 році
завдяки сфальсифікованій біографії. Брутальні порушення в ході
виборів, вчинених його командою, привели до повстання українців,
відомого як Помаранчева революція. Президентом Янукович став з
другого заходу – у 2010 році, тобто на рік пізніше Обами. Така ж
темна й засекречена біографія, «двічі несудимий», неукраїнець.
Таємні спонсори, кримінальне оточення, зневага до Конституції,
брехливі обіцянки, неприхована корупція. Людина, яку раніше не
взяли б навіть рядовим в армію, тепер вважається її верховним
головнокомандувачем.
Президентство
Януковича
весь
час
супроводжується
«знаками»: то двері перед носом закриються, то ритуальний вінок на
голову впаде, то скаже щось недолуге. Після принизливого
«прогинання» перед Москвою і зрадою малого бізнесу, якому він
перед виборами пообіцяв 5 років податкових канікул, Януковича
почали сприймати як слабака і маріонетку. Після його зустрічі на
Майдані з підприємцями, що виступили проти несправедливого
Податкового кодексу, підприємці вирішили помити не тільки свої
руки, але й асфальт, по якому пройшовся «гарант».
Янукович робить все, щоб стати в Україні уособленням
зла. Якщо раніше таким «центром зла» вважався парламент, то після
скасування «політреформи» головним винуватцем всього негативу
став Янукович – незаконний президент.
Як і у випадку з Обамою, виникає те ж саме запитання: невже
паразитична і антиукраїнська владна верхівка не могла висунути
когось пристойнішого? Відповідь така ж сама: Янукович –
«ідеальний антигерой» для делегітимізації посткомуністичної
системи і найкращий стимул для самоорганізації суспільства.
Він пробуджує ще «сплячих» українців і дає їм спільну мету –
«імпічмент президента» і всієї уособленої ним системи.
Подібно до свого американського колеги, Янукович об’єднує Україну
відвертим несприйняттям своєї персони і готує соціальний вибух,
який знесе і його, і весь цей корумпований гадючник. Йому здається,
що він закручує гайки, – насправді він стискає пружину.

АМЕРИКАНСЬКА ВІДПОВІДЬ: МЕРЕЖЕВИЙ РУХ
Суспільна реакція на обрання незаконного президента не примусила
себе довго чекати – вже у 2009 році американці сформували масовий
рух під назвою Tea Party movement. Tea Party можна перекласти як
«чайна партія» або «чайна вечірка, чаювання».
Назва руху походить від так званого «Бостонського чаювання»,
англійською – «Boston Tea Party». 16 грудня 1773
року американські колоністи, переодягнувшись
індіанцями, викинули в гавань Бостона ящики з
чаєм, що належав англійській Ост-Індській

компанії. Операцією керував Семюель Адамс – один з організаторів і
керівників революційного товариства «Сини свободи», двоюрідний
брат Джона Адамса – батька-засновника і другого президента США.
«Бостонське чаювання» стало «спусковим гачком» Американської
революції.
«Чаювальники» є білими і виступають за традиційні
американські цінності. Вони мають кращу освіту і вищий достаток у
порівнянні з середнім рівнем. На їхню думку, чорношкірі повинні
більше працювати і менше покладатися на державну підтримку. Вони
вважають Обаму незаконним президентом і виступають за правильне
використання сплачуваних ними податків. Вони переконані, що
податковий кодекс має бути простим і коротким – не більшим
за розміром, ніж Конституція, а це 4500 слів. Їх єднає недовіра
до американської політичної та бізнесової еліти.
Сьогодні Рух чаювання – це об’єднання тисяч регіональних
ініціатив, громадських організацій та груп. Деякі місцеві групи
утворилися на базі спільнот прихильників білого домінування – це
расисти, противники міграції, народні міліції, об’єднання власників
зброї. Більшість місцевих груп сповідують націоналізм. Чаювальники
не мають центрального керівництва, а координація їхньої
діяльності базується на співробітництві цих організацій та груп
з активним використання сучасних засобів телекомунікацій,
головним чином через Скайп (Skype) і соціальні мережі
Фейсбук (Facebook) та Нінґ (Ning).
Рух чаювальників ще не є політичною партією. Для просування
у владу своїх представників він використовує «дах» Республіканської
партії. Проміжні вибори 2 листопада 2010 року показали, що рух
набирає обертів і вже спроможний робити своїх представників
сенаторами і конгресменами.
Мережева структура чаювальників не має керівника, проте у
неї є свій авторитетний «гуру». Це Рон Пол, 1935 р. н. — доктор
медицини, конгресмен від Республіканської партії,
автор бестселерів «Революція: Маніфест» (2008) і
«Кінець ФРС» (2009). Засновник організації
«Кампанія за Свободу» (англ. Campaign for
Liberty). Він двічі висувався кандидатом на вибори
Президента США від Лейк Джексон, штат Техас.
Рон Пол
голосує проти майже всіх
пропозицій збільшення урядових витрат. Він дав
обіцянку ніколи не збільшувати податки і жодного
разу не голосував на користь бюджетного
дефіциту. Він відомий противник війни в Іраку та
прихильник зовнішньої політики невтручання, виступає за вихід США
з ООН і НАТО.
Він вважає, що протягом останнього століття Сполучені Штати
прямують до диктатури. Він пропонує ліквідувати Федеральне
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податкове управління та Федеральну резервну систему. Також він
виступає за скасування податку на доходи, виступає за скорочення
державних видатків і підтримує ідею повернення до золотого
стандарту. В соціальній політиці він є противником абортів і обмежень
на володіння зброєю. Пол вважає, що метою громадянської війни в
США було не скасування рабства, адже визволити рабів можна було
шляхом викупу – і в такий спосіб уникнути істотних втрат.
Кандидатура Рона Пола
має сильну підтримку інтернеткористувачів. Так, незалежно
від офіційної кампанії зі збору
грошей на президентські вибори, у жовтні 2007 року був
заснований сайт добровольців,
які поставили перед собою
завдання збирати на підтримку
Рона Пола по 1 мільйону
доларів щотижня. Журналісти
охрестили цю спробу «грошовою
бомбою»,
закладеною
багаточисельними добровольцями під істеблішментом США. А 16
грудня 2007 – у річницю «Бостонського чаювання» – кандидат у
президенти США Рон Пол зібрав на свою підтримку понад 6 мільйонів
доларів. Це абсолютний рекорд одноденного збору пожертв серед
всіх кандидатів і партій за всю історію США. Характерно, що
«системні» ЗМІ замовчали цю надзвичайну подію. Всього з жовтня по
грудень Пол зібрав 19 мільйонів доларів пожертв на свою виборчу
кампанію, в чому обійшов всіх інших республіканських кандидатів на
президентський пост. Причина такого успіху в тому, що він є
виразником інтересів американського середнього класу, а не
люмпенів і олігархів, що їх ці люмпени й обирають у владу за
подачки або обіцянки. Цей середній клас сьогодні перебуває під
жорстким пресом: згори на нього тиснуть олігархи, а знизу –
різнокольоровий люмпен.
На нинішньому етапі рух чаювальників тісно пов’язаний з
республіканцями, проте з часом він може стати самостійною, третьою
силою, використавши республіканців як політичний трамплін. Згідно з
результатами опитування, близько 70% нових членів Руху приходять
від республіканців. Нинішній губернатор-республіканець Роберт
МакДоннел визнає, що багато хто з «чаювальників» раніше голосував
за республіканців, «але втратив до них довіру, коли ті стали
проводити закони і програми, що розширюють роль уряду».
На відміну від цих республіканських угодовців, що намагаються
загнати стихійний «рух чаювання» у своє партійне русло, Рон Пол
видається «чаювальникам» найпослідовнішим і найпривабливішим
для творення свого, третього курсу. «Чаювальники» висувають гасло:

«Take our country back» – Повернемо нашу країну! Вони вірять, що
на президентських виборах 2012 року їхній кандидат зможе
перемогти і спрямувати США до оздоровлення. Їхні надії мають вагомі
підстави: 20 лютого 2010 р. за підсумками попереднього
голосування, проведеного серед членів Республіканської партії США,
конгресмен Рон Пол був обраний кандидатом на посаду Президента
на виборах 2012 року.
Скандал навколо афери з Обамою і виникнення громадської
реакції знаменує крах державної політики мультикультуралізму,
підтримки етнічних та сексуальних меншин (простіше кажучи,
збоченців) і дискримінації повноцінних білих громадян. Про це
публічно заявив колишній губернатор штату Колорадо Річард Ламм:
для знищення Америки треба зробити її двомовною,
пропагувати мультикультуралізм і заохочувати іммігрантів
підтримувати свою культуру. А це саме те, чим зараз займається
владна верхівка.
Завдяки
Обама-афері
руйнівні
плоди
політики
мультикультуралізму стали очевидними. Додамо, що до подібного
прозріння дійшла не тільки Америка: у жовтні 2010 року канцлер
Німеччини Ангела Меркель заявила, що спроби збудувати
багатокультурне суспільство в Німеччині «повністю провалилися».
Все разом це означає, що маятник деградації досяг крайнього
положення і почав зворотний хід.

ОСМИСЛЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ДОСВІДУ
Очевидно, що суспільна реакція українців на аферу з Януковичем має
бути унікальною, адже на полі бою перемагає той, хто перевершує
противника у творчості. Проте дуже корисно приглянутися до
«американського варіанту», адже в Україні і США відбуваються багато
в чому паралельні процеси. Отже, головні особливості Руху
чаювання:
1. Рух розгортається як соціальна мережа, що активно
використовує Скайп, Фейсбук, блоги та інші засоби комунікацій.
2. Рух об’єднує білих англомовних американців.
3. Рух об’єднує американський середній клас – орієнтованих на
самодостатність людей праці.
4. Рух не має єдиного керівництва, натомість є понад 200
лідерів окремих громад і середовищ, що активно взаємодіють.
5.
Впливовість
лідерів
визначається
кількістю
їхніх
прихильників і активністю цих прихильників.
6. Рух має прості та зрозумілі для загалу вимоги, але при цьому
має достатньо розроблену ідеологію – консервативне лібертаріанство.
7. Частина лідерів є конгресменами і сенаторами, що
користуються довірою Руху.
8. Рух має персоніфікованого ворога в особі Барака Обами,
який є потужним чинником консолідації «чаювальників».
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9. Рух має кандидата в президенти Рона Пола, що надає Руху
респектабельності.
10. Рух апелює до витоків народження американської нації і
первинних, справжніх американських цінностей.
11. В якості «політичного трампліна» рух використовує
Республіканську партію.
12. Рух підтримують власники зброї та їхні організації, в тому
числі «народні міліції».
13. Головними символами Руху є національний прапор США і
жовтий прапор із зображенням згорнутої в пружину змії та написом
«Dont Tread on Me» – «Не наступи на мене». Гримуча змія була
використана на зорі американської незалежності як символ опору
британському правлінню. Гурт Metallica у 1990 році створив пісню з
однойменною назвою, яка швидко стала хітом.
Якщо бути максимально лаконічним, то в основу Руху
чаювання покладено:
• звернення до героїчних витоків націотворення;
• національна солідарність;
• прагнення до економічної і політичної свободи.

ОСМИСЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ
Вельми корисні висновки можна зробити, аналізуючи перший 19річний цикл Великого Переходу України (1991–2010):
1. Курс на творення мультиетнічної і мультикультурної
спільноти виявився помилковим. Ліберальна ідея не спрацювала.
Покладатися треба було на етнічних українців, адже реально саме
вони є рушійною силою і готові йти до кінця. Неукраїнці ніколи не
вмиратимуть за українську справу, хоча й можуть бути попутниками.
Більше того: принаймні 10% населення України ненавидить
українську мову і українську культуру, боїться української сили, тому
об’єднуватися з такими безглуздо і шкідливо. П’ята колона завжди
діятиме проти України.
2. Протягом всього цього часу українці жили від виборів до
виборів, в постійному очікуванні катастрофи, тому в них не
залишалося сил на стратегію. В цілому українці протягом згаданого
періоду не мали стратегічної ініціативи, а тільки реагували на дії
антиукраїнської влади, намагаючись виступити в ролі стримуючої
антитези. Проте антитеза завжди тільки посилює тезу і допомагає їй
розгорнутися.
3. Українці намагалися вдосконалити існуючу пострадянську
систему, проте вона безнадійно хвора і не надається до реанімації.
Тому треба було займатися не гальванізацією трупа УРСР, а
творенням сучасної держави українського етносу.
4. Українська діаспора вклала величезні ресурси у відновлення
України, але не отримала права впливати на політичні процеси. Нова
українська держава має творитися як держава українців цілого світу.

5. Не відбулося структурування українського суспільства на
громади, члени яких знають своїх лідерів і довіряють їм. В результаті
продовжувалося розпорошення. На виборах українці голосували не за
тих, кого особисто знають, а за створені політичною рекламою
фантоми.

РУХ ТРЕТІЙ ГЕТЬМАНАТ: 16 ПУНКТІВ
На основі сказаного вище можна сформулювати початкову модель
всеукраїнського руху Національного Оновлення. Рух спрямовується
на творення нового, а не на боротьбу зі старим, тому виступає в ролі
державотворчої тези. Завдяки такому підходу можливий опір з боку
існуючої системи відіграватиме роль антитези і тільки сприятиме
розгортанню Руху.
1. Стратегічна мета: Формування сильного, здорового і
просвітленого покоління українців і створення Української держави
нового циклу. Форма держави – гетьманат, тобто конституційна
президентсько-парламентська республіка з персонально відповідальним і контрольованим керівництвом на всіх рівнях державної
організації. Після Першого гетьманату Богдана Хмельницького і
Другого гетьманату Павла Скоропадського це буде Третій Гетьманат.
Термін досягнення мети: до 19 років, хоча вагомі проміжні результати
можуть бути досягнуті вже за два-три роки.
2. Тактична мета: Дострокове переобрання Президента і
Верховної Ради. Українці обирають українців. Формування на всіх
рівнях персонально відповідальної, прозорої і підконтрольної
виборцям
влади,
повернення
незаконно
здобутої
власності
(«реструктуризація заборгованості»), свобода слова, зменшення
податків, ліквідація корупції, припинення розкрадання народної
власності і непродуктивних витрат.
3. Назва руху: Рух Третій Гетьманат (Рух ТГ).
4. Форма організації: Глобальна українська етномережа з
сотенно-полковою структурою. Громада з 10 і більше членів
називається роєм; 30 і більше – сотнею. Громади творяться як за
територіальним принципом, так і за інтересами. Сотники взаємодіють
з тими сотниками, яких поважають і яким довіряють. Територіальні
сотні об’єднуються в полки ТГ, приблизно орієнтуючись на межі 225
виборчих територіальних округів.
5. Спосіб взаємодії: Особисті контакти і всі наявні технології
дистанційного спілкування. Знайомимось через Facebook, працюємо
через Skype, е-mail та інше.
6. Соціальна база: Активні етнічні українці всього світу.
Ознаки належності до українства:
1) дієва любов до всього українського;
2) знання української мови;
3) визнання за свого іншими українцями.
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7. Символ: Козак Мамай на драконі – «Галар», «Дракон волі».
Зображає реалізованого українця, що опанував чотири земні стихії
(символізовані драконом), і рухається у Просторі волі з минулого у
майбутнє (зліва направо). У порівнянні з українським драконом різні
імперські двоголові і одноголові орли виглядають як мухи. У давнину
дракон, якого в Україні називали Семарглом або Вогнебогом,
символізував глибинну мудрість і яру силу, його зображеннями і
статуями прикрашали українські храми (Чернігів, Галич).
8. Прапори:
А) Національний український жовто-блакитний прапор (сонце
нагорі, вода внизу);
Б) Прапор Руху:
1) сонячно-чорний прапор (сонце нагорі, земля внизу);
2) чорний Галар на жовтому тлі (впорядковуюча, поміркована
складова Руху);
3) жовтий Галар на чорному тлі (атакуюча, революційна
складова Руху).
9. Основні гасла:

Щасливі миротворці, бо вони синами Божими стануть

Оздоровлюйся! Організовуйся! Озброюйся!

Ми все повернемо, а винні будуть покарані.
10. Технологічна база: Передусім комп’ютери + Інтернет.
Задля створення власного інформаційного простору Рух допомагає
своїм членам придбати комп’ютери, долучитися до Інтернету і
правильно з ним працювати.
11. Базова ідеологія:
Національний Солідаризм, що
передбачає солідарність всередині нації і солідарність з іншими
державотворчими націями, зокрема, з білими американцями (чорні
нас все одно не зрозуміють). Всередині солідаризм передбачає
гармонійну взаємодію трьох варн національного організму: брахманів
(людей духу), кшатріїв (людей влади) і господарників (людей праці).
Духовним батьком Українського Національного Солідаризму є
Григорій Сковорода.
12. Ставлення до інших організацій: Рух не працює з
організаціями – він працює зі світлими українцями, які є в будь-яких
організаціях. Рух здійснює «переформатування» суспільства і сприяє
висуванню нагору нових лідерів. Кожний активний українець може
створити сотню як з середовища своїх знайомих, так і на основі вже
існуючої структури.
13. Головна музична тема: «Реформація: 25 пунктів» –
альбом гурту «Кому вниз» – аудіододаток журналу «Перехід-IV» №13.
14. Лідери Руху: Самі проявляться в процесі громадської
роботи і здорової еволюційної змагальності, тобто у прагненні стати
кращим.
15. Гетьман (відповідальний Президент): Буде обраний
лідерами громад зі свого середовища на конкурсній основі. Так само з

середовища Руху будуть обрані Головний Радник (наукове
забезпечення Руху) і Головний Аудитор (правове забезпечення Руху)
з контролюючими функціями і правом ініціативи імпічменту Гетьмана.
16. Культура зброї: Українці можуть відродитися тільки як
козацька нація. Козак – це вільна озброєна людина. Тому сотні
Третього Гетьманату в ідеалі повинні формуватися як стрілецькі
клуби.
ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ
1. Чи не відштовхнемо ми російськомовних українців?
Російськомовні українці завжди добре розуміли українську мову, а за
останні 19 років навчилися непогано нею розмовляти. Якщо людина,
яка претендує на роль громадського лідера, за цей час не може
зв’язати українською кілька речень, то це або не лідер, або не
українець. Ознакою «п’ятої колони» є відраза до української мови,
звідки неспроможність її опанувати навіть на побутовому рівні. Рух
дасть російськомовним українцям практику спілкування рідною мовою
і допоможе їм повернутися до свого природного стану, примиритися з
їхніми українськими предками.
2. Чи можуть іноземці стати українцями?
Так, якщо вони: 1) виявляють дієву любов до України (реально
сприяють українській справі), 2) розмовляють українською мовою і
люблять її, 3) визнаються іншими українцями за своїх. Етнос – це
відкрита система, до якої можуть увійти люди різного походження,
хоча на практиці 99% усвідомлення себе українцем визначається
генетикою, тобто коли хоча б один з батьків є генетичним українцем.
3. Неукраїнці також можуть принести користь, навіщо їх
відкидати?
Практика показала, що українську справу підтримують тільки
українці. Іноземці вносять дисонанс і відбирають занадто багато
енергії на безплідні дискусії. Тому доцільніше зосередитися на вже
переконаних українцях і не відволікатися на переконання іноземців.
Як правило, це нічого позитивного не дає – тільки втрата енергії та
часу. Іноземці можуть бути нашими союзниками, але при цьому вони
дбатимуть передусім про власний інтерес, і це природно.
4. Хто буде координатором Руху до обрання Гетьмана?
Координаторами будуть авторитетні сотники. Їхній авторитет
буде засвідчений тим, що вони зібрали навколо себе три десятки
українців, які їм довіряють. А головним координуючим чинником
можуть бути описані вище 16 пунктів самоорганізації Руху.
5. Чи не відлякає українців зображення дракона?
Якщо американців не лякає гримуча змія, то українців не злякає
їхній рідний дракон, який традиційно вважався носієм мудрості, ярої
сили і влади над чотирма земними стихіями: землею, водою, повітрям
і вогнем. Казкова метафора «подолання дракона» означає подолання
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людиною внутрішньої слабкості, очищення від бруду, опанування
своїх тваринних інстинктів. Це дає людині можливість панувати над
земними стихіями. Галар символізує українця, який вже «подолав
дракона», зробив його своїм другом і навіть покозачив: дракону так
сподобалося бути козацькою «літаючою фортецею», що у нього виріс
чуб. Щасливі козак і дракон-семаргл-вогнебог вільно летять у
просторі і роблять те, що вважають за потрібне.
6. Для виховання нової генерації українців потрібні умови.
Українці мають позитивний досвід виховання молоді в будьяких умовах, зокрема в умовах окупації. Так, під польською
окупацією в першій половині 20 ст. українці створили свою систему
виховання і освіти (діяв навіть таємний університет у Львові) і
виплекали героїчне покоління, яке яскраво проявило себе в
безпрецедентній боротьбі української бойової формації УПА.
7. Руху потрібна економічна база. Де її взяти?
Опора тільки на власні сили, на внески і пожертви членів Руху
та його прихильників, а також на створення паралельної економіки за
принципом «Свій до свого по своє» (економічний націоналізм).

ВИСНОВКИ
1. Прискорений розпад існуючої цивілізаційної системи
стимулює рухи на оновлення і повернення до природного порядку.
2. У США таким рухом став утворений у 2009 році «Рух
чаювання». Стимулом до його утворення стало незаконне
президентство чорношкірого Барака Обами. Рух розгортається як
соціальна мережа без централізованого керівництва. Головний
об’єднуючий чинник – національна солідарність білих англомовних
американців.
3. В Україні стимулом до руху за оновлення стало незаконне
президентство Віктора Януковича та його політика здачі національних
інтересів, брутальний наступ на економічні та політичні свободи.
4. Подібно до Руху чаювання, Рух Третій Гетьманат доцільно
розгортати як українську соціальну етномережу без централізованого
керівництва з активним застосуванням комп’ютерних технологій.
Головним координуючим чинником можуть виступити сформульовані
вище 16 пунктів.
5. Головне спрямування Руху: не боротьба зі старим, а
творення нового. Рух виступає в ролі державотворчої тези. За такого
підходу можливий опір з боку існуючої паразитичної системи
відіграватиме роль антитези, а це тільки сприятиме виявленню
прихованих потенцій Руху та його розгортанню.

Ігор Каганець, журнал Перехід-IV
http://sd.org.ua/news.php?id=19199
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ЗАДЛЯ МИРНОГО РОЗВИТКУ ТРЕБА ПОЗБУТИСЯ
ДВОМОВНОСТІ, ПОЛІЕТНІЧНОСТІ І
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ
Колишній губернатор штату Колорадо Річард Ламм виголосив
приголомшуючу промову про те, як знищити Америку. Передусім,
треба зробити Америку двомовною, пропагувати «мультикультуралізм» і заохочувати
іммігрантів підтримувати свою культуру.
Він сказав: «Якщо ви вважаєте, що
Америка
дуже
самовдоволена,
дуже
благополучна, дуже багата – давайте уб’ємо
Америку. Це зробити неважко. Не було в
історії такої нації, яка пережила б руйнівну
дію часу. Арнольд Тойнбі відмітив, що всі
великі цивілізації переживають розквіт і
занепад, і що «розтин трупа історії повинен
був би показати, що всі великі нації покінчили життя самогубством».
«Постає питання, яким чином вони його здійснюють», — сказав
Ламм. «Зробіть Америку двомовною, країною двох культур. Історія
доводить, що жодна нація не здатна пережити напругу, конфлікт,
антагонізм двох або більше конкуруючих мов і культур.
Володіти двома мовами – Боже благословення для
окремої людини, але для суспільства бути двомовним –
прокляття. Історик Сеймур Ліпсет визначив це таким чином: «Історії
двомовних і двокультурних суспільств, що відмовилися від асиміляції, –
це історії безладів, конфліктів і трагедій. Бельгія, Малайзія, Ліван – всі
демонструють кризу національного життя, коли меншини вимагають
автономії, якщо не незалежності. Пакистан і Кіпр розділилися. Нігерія
придушила етнічний заколот. Франція зіткнулася з проблемами басків,
бретонців і корсиканців».
Ламм
продовжив:
Придумайте
«мультикультуралізм»
і
заохочуйте іммігрантів підтримувати свою культуру. Слова «всі
культури рівні» я зробив би аксіомою, як і слова про те, що «не існує
жодних культурних відмінностей». Я зробив би аксіомою пояснення
конкурентного
відсіву
темношкірих
і
латиноамериканців
упередженнями і дискримінацією з боку більшості. А будь-яке інше
пояснення відміталося б.
Ми могли б без особливих зусиль перетворити Сполучені Штати
на «іспанський Квебек». Ключ до вирішення цього завдання в тому,
аби славити різноманітність на шкоду єдності. Як недавно сказав
Бенджамін Шварц в The Atlantic Monthly: «Очевидний успіх нашого
власного поліетнічного і полікультурного експерименту є результатом
не толерантності, а панування. Без домінування, яке колись було
продиктовано етноцентризмом і тим, що означає «бути американцем»,

ми б, намагаючись утриматися разом, мали б лише вимушену
терпимість».
Я заохочуватиму іммігрантів підтримувати свої мову і культуру.
Я заміню метафору «плавильного казана» метафорою «вінегрету».
Доцільно було б так забезпечити існування різних культурних груп,
щоб відмінності між ними зростали швидше ніж подібність.
По-четверте, я робив би наші найбільш швидкорослі
демографічні групи найменш освіченими. Я б створив новий соціальний
шар – люмпенізований, неасимільований, невиучуваний, ворожий
нашому населенню. Я б забезпечив цьому шару 50-відсоткову квоту у
вищих учбових закладах.
Мій п’ятий пункт програми руйнування Америки зобов’язав би
крупні фонди і бізнес давати на цю програму багато грошей. Я вклав
би капітал у формування етнічних ідентичностей, і встановив би культ
відхилення від норми. Я змусив би меншини вважати, що їхній
неуспіх – це провина більшості. Я створив би індустрію образ і
звинувачень, яка б перекладала невдачі меншин на більшість.
Мій шостий пункт в плані розвалу Америки включив би
подвійне громадянство. Я прославляв би різноманітність в єдності. Я
підкреслював би відмінності, а не подібність. Розділені люди по всьому
світу заклопотані головним чином ненавистю один до одного, – це коли
вони не вбивають один одного. Різноманітне, і при цьому мирне і
стабільне суспільство – історичний нонсенс. Якщо ми змістимо
акцент на «pluribus» з «unum», ми балканізуємо Америку, як це
сталося з Косово.
Передостаннім я б обмежив предмет дискусій – наклав би табу
на все, що суперечило б культу різноманітності. Я б знайшов слово,
аналогічне слову «єретик», яке обривало дискусії і паралізувало думку
в XVI столітті. Нині слова «расист» і «ксенофоб» припиняють
дискусії та дебати.
Зробивши Америку багатокультурною країною, встановивши
диктат мультикультуралізму, заснувавши крупні фонди, які оплачували
б пропаганду відхилення від норми, я потім зробив би неможливим
переписати наше імміграційне законодавство. Я би впровадив у
свідомість мантру: «Тому що імміграція була колись хороша для
Америки, вона завжди має бути хороша».
Під кінець своєї промови губернатор Ламм витер спітніле чоло і
сказав: «Нарешті, я заборонив би книгу Віктора Хансона Девіса
"Мексіфорнія". Це небезпечна книга. Вона критикує план знищення
Америки. Якщо ви вважаєте, що Америка заслуговує бути знищеною,
не читайте її».
Оплесків не було. Аура страху, що холодить душу,
повисла над кожним з учасників конференції. Кожен в
аудиторії знав, що все, перераховане Ламмом, здійснюється по
всій Америці методично, холоднокровно, у все зростаючих
масштабах. Будь-яке обговорення проблеми пригнічується.
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Більш ніж 100 мов розривають основи нашої освітньої системи і
національної єдності. Варварські культури, які практикують нівечення
жінок,
процвітають,
оскільки
ми
славимо
«різноманітність».
Американські робочі місця вирушають в «третій світ», оскільки жадібні
корпорації створюють «третій світ» в Америці – погляньте на
Каліфорнію та інші штати – нині вже маємо 10 мільйонів нелегалівіноземців, і кількість їх швидко зростає.
http://sd.org.ua/news.php?id=19104

РУХ ТРЕТІЙ ГЕТЬМАНАТ: ОСНОВНІ
ПРИНЦИПИ
Рух Третій Гетьманат – це світова українська єдність епохи
глобалізації заради оновлення України. Наш Рух опирається на 30
тисячоліть розвитку Українського геосоціального організму і є
процесом творення нової форми його існування на вищому рівні
свідомості.
Рух не бореться зі старим – воно розпадеться без нас:
всю свою енергію Рух концентрує на творенні нової
української людини і нового суспільства. Рух не ідентифікує себе
з жодною існуючою організацією – він працює зі світлими українцями,
які є в будь-яких організаціях. Ми йдемо до соціального
вдосконалення через персональне вдосконалення кожної людини.

МІСІЯ, МЕТА, ІДЕОЛОГІЯ
1. Місія: Формування Української нації нового циклу, де нація – це
структурований етнос. Ефективна нація структурована на три варни:
брахмани (мудреці), кшатрії (воїни), господарники (бізнесмени і
спеціалісти).
2. Мета: творення глобальної Української національної духовноекономічної держави-громади, що вкорінена у святу землю України і
підтримує на ній лад згідно з Правилами Творця.
3. Ідеологія: Національний Солідаризм – братерська солідарність
усіх варн української нації і дружня солідарність з іншими націями
світу.

ТРИ ЗОЛОТІ ПРАВИЛА
1. Оновлюйся!
Духовно: згадай, що ти втілена божественна сутність, що
розвивається шляхом багаторазових земних втілень. Наш світ – це
школа розвитку, поле змагальності та гартування духу. Життя – це
божественна Гра. Слово «людина» означає «гравець».
Психічно: очищуй психіку, позбавляйся паразитичних програм
і облудних стереотипів, відмовляйся від шкідливих звичок, гармонізуй

і посилюй свою енергетику. Пізнай себе і знайти діяльність, яку
любиш – тільки вона принесе тобі щастя і повагу людей.
Фізично: формуй здорове, сильне і красиве тіло. Пий чисту
воду, споживай здорову козацьку їжу, твори навколо себе чистий
простір, роби фізичні вправи, живи в русі.
2. Організовуйся!
Людина відчуває щастя самореалізації тільки в середовищі духовно
близьких людей свого етносу. Чисте притягується до чистого. Знаходь
подібних до себе українців – бо тільки з ними можлива продуктивна
довгострокова діяльність. Поширюй інформацію про Рух, навчай зацікавлених, працюй з оновленими, формуй громаду, підтримуй своїх.
3. Озброюйся!
В еволюційній змагальності перемагають сильні, просвітлені,
технологічно оснащені спільноти. Оволодівай знаннями, вивчай
сучасні технології, опановуй передову техніку. Українці є народом
козаків – вільних озброєних людей. Тому вони відродяться тільки як
козацька нація. Опановуй культуру вогнепальної зброї! Зброя
позбавить тебе залишків рабства. Символ Руху: козак Мамай на
драконі («Галар», «Дракон волі», «Нова Раса»). Це оновлений
українець, що опанував чотири земні стихії (символізовані дракономсемарглом) й вільно рухається у Просторі волі.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗГОРТАННЯ
1. Місцеві громади ТГ: сотня, школа, підприємство, клуб
Працюємо тільки з тими українцями, яких особисто знаємо. Лідери
гуртують громади однодумців, громади обирають сотників. Сотники
взаємодіють тільки з тими сотниками, яких поважають і яким
довіряють. Сотня – це водночас духовна громада, школа
безперервної освіти, економічна структура і стрілецький клуб.
Матеріальну базу сотні створює «брахманська економіка», основана
на даруванні, пожертвах, безкорисному обміні.
2. Глобальна корпорація ТГ: духовно-економічна етномережа
Сотні консолідуються в полки. В усіх країнах, де компактно
проживають українці, має бути полк Третього Гетьманату.
Полковники всього світу обирають Гетьмана, Головного радника і
Головного аудитора. Всі знають один одного. На цьому етапі
економіка етномережі доповнюється «економікою господарників» –
ринковою економікою, основаною на еквівалентному обміні.
3. Держава-громада ТГ: нова цивілізаційна формація
Глобальна українська етномережа творить Українську національну
державу – правонаступницю Першого Гетьманату Богдана Хмельницького (1648) і Другого Гетьманату Павла Скоропадського (1918),
діяльність якого була перервана більшовицькою окупацією.
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Поєднання глобальної етномережі і територіальної держави народжує
формацію нового типу – духовно-економічну державу-громаду. У ній
економіка дарування і ринкова економіка доповнюються «економікою
кшатріїв» – державною економікою, що опікується фундаментальною
наукою, передовими технологіями, військово-промисловим комплексом, ракето- і авіабудуванням, глобальними інфраструктурними
проектами.

ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ
1. Технології дистанційного спілкування: соціальна мережа
Фейсбук, електронна пошта, Скайп, мобільний зв’язок. Головні
інформаційні органи: сайт «Народний Оглядач», газета «Рада
Козацька».
2. Сотенно-полкова структура: кожний активний українець
може створити свою сотню або приєднатися до існуючої.
3. Спільні дії: сотні беруть участь у тих проектах, які їх
цікавлять. Конкретні справи – кращий спосіб розвитку сотенної
організації і висування талановитих полковників.

ПЕРША ДЕРЖАВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕПОХИ
Форма
глобальної
національної
держави-корпорації
ідеально
відповідає сучасній епосі «глокалізації», адже поєднує глобальність
духовно-економічної
діяльності
з
локальністю
традиційної
національної держави корінного народу. Це буде перша держава
інформаційної епохи, основана на новітніх досягненнях науки і
технологій. Її засновником буде всесвітня українська етномережа з
напрацьованим досвідом організованої діяльності й накопиченими
ресурсами. Народження Третього Гетьманату знаменуватиме кінець
старої цивілізації («кінець світу») і початок нової. Хай Буде!
http://sd.org.ua/news.php?id=19267

ВАРНОВА ЕКОНОМІКА ТРЕТЬОГО
ГЕТЬМАНАТУ
Чим більше нація відповідає ідеальному архетипу, тим вона
ефективніша. Згідно з ним, нація структурується на три варни –
брахмани, кшатрії, господарники (традиційна назва – вайш’ї, тобто
«ділові люди»). Кожна варна має свій кодекс честі, свого богаегрегора, свій спосіб життя. Всі три варни складають єдине народне
тіло – етносоціальний організм. Кожна варна спеціалізується на
виконанні однієї з трьох головних соціальних функцій:
• брахмани – пізнання правил Творця і освячення життя;
• кшатрії – адміністрування і збройний захист;
• господарники – виробництво і торгівля.

Пропонуючи свої послуги суспільству, кожна варна отримує взамін
відповідні ресурси, але робить це по-різному. Можна сказати, що
кожна варна формує свій тип економіки. Ці типи відрізняються за
призначенням, способом ціноутворення і послідовністю обміну.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ
•
•

•

Економіка брахманів: творення нового, духовний, психічний
та фізичний розвиток національного організму, його
еволюційна конкурентоспроможність.
Економіка кшатріїв: захист сотвореного, внутрішня і зовнішня
безпека, чітке виконання державних законів, здатність
перемагати ворогів на всіх рівнях сучасної війни - фізично,
технологічно, економічно, інформаційно.
Економіка
господарників:
тиражування
сотвореного,
матеріальне забезпечення розвитку нації, господарська
ефективність, особисте збагачення і добродійність.

2. ЦІНОУТВОРЕННЯ
РИНОК. Господарники продають товар, ціна якого визначається
попитом і пропозицією. Віддачу за плоди своєї праці вони отримують
за взаємною домовленістю з покупцями, подібно до того, як
відбувається на базарі. Тому господарники працюють в режимі
ринкової економіки.
ТАРИФИ. Кшатрії служать нації, захищаючи її ціною власного життя.
Тому отримують віддачу за свою роботу завдяки жорсткій і
загальнообов’язковій
системі
податків.
Тут
немає
ніяких
домовленостей – є тверді розцінки, незалежні від бажання громадян.
Кшатрії працюють в режимі державної економіки і мають «монополію
на податки». Якщо кшатрії погано працюють, вони переобираються.
ПОЖЕРТВИ. Брахмани в ідеалі нічого не продають – вони дарують
духовні вартості. Люди самостійно і добровільно вирішують, скільки
платити брахманам. Акт вдячності вони роблять із задоволенням, бо
таким чином долучаються до процесу освячення свого життя і
знаходять вищий сенс свого існування. Брахмани формують
економіку дарування і вдячності.
Задля процвітання нації, кожна варна повинна прагнути
до такого ідеального економічного порядку, підтримувати його
і захищати:
• Брахманам не бажано установлювати тверді тарифи за свої
послуги чи торгуватися, бо від цього вони втрачають
авторитет і перестають бути брахманами.
• Кшатріям не варто отримувати пожертви або торгуватися
щодо тарифів, бо тоді вони перестають бути кшатріями.
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•

Господарникам
не
личить
отримувати
пожертви
та
установлювати монопольні ціни, бо це суперечить духу варни
і руйнує їхній життєвий простір - ринкову економіку.

Тут варто пояснити, що брахмани і кшатрії працюють в основному на
інтереси всієї нації (менші масштаби їм малоцікаві), натомість
господарники працюють переважно на особисте збагачення. Тому
пожертви господарникам виглядають дивно і навіть протиприродно.
Наприклад, ніхто не забороняє супермаркетам створювати благодійні
фонди на свою підтримку, але яка тверезо мисляча людина буде їм
платити? Що стосується пожертв для чиновників, то вони викликають
підозри: а чи не є вони узаконеним хабарництвом – подібно до
теперішнього театру абсурду, коли міліцейське начальство отримує
дорогі автомашини та інші подарунки «від анонімних спонсорів».

3. ПОСЛІДОВНІСТЬ ОБМІНУ
ТУТ І ТЕПЕР. Господарники продають свій товар і відразу ж отримують
за нього плату, тобто взаємообмін відбувається «одномоментно». Це
найпростіший спосіб обміну, зрозумілий навіть дитині. Він
універсальний для всіх епох, незалежно від розвитку людини,
організації суспільства чи його місцезнаходження на земній кулі. Для
реалізації економіки господарників придатна будь-яка СПІЛЬНОТА.
ТИ МЕНІ, А ПОТІМ Я ТОБІ. Кшатрії спочатку збирають податки, після
чого надають послуги з адміністрування і захисту. Це вимагає від
платників вищої свідомості, здатності піднятися над «тут і тепер»,
подивитися на кілька кроків уперед і усвідомити сенс афоризму
«хочеш миру – готуйся до війни». Для здійснення кшатрійської
економіки потрібна ДЕРЖАВА і законослухняні громадяни, пов’язані
з нею твердими взаємними зобов’язаннями, незалежно від мінливих
бажань чи настроїв з обох сторін.
ДАРУВАННЯ І ВДЯЧНІСТЬ. Брахмани дають, нічого не вимагаючи
взамін. Вони просто обдаровують ближніх, а ближні віддячують
брахманам в міру свого бажання і можливостей. Це найдосконаліший
спосіб обміну, бо він являє собою абсолютно вільний, а тому
приємний і навіть радісний та святковий обмін дарами. Обдаровуючи
інших, здійснюючи акт щедрості, людина морально вдосконалюється,
адже уподібнюється Творцю – нескінченно доброму і щедрому. Саме
так у давнину діяла «храмова економіка»: люди обдаровували своїх
богів та їхніх жерців, і робили це з любов’ю та релігійним ентузіазмом,
без жодного примусу. У давні часи саме така економіка оперувала
найбільшими ресурсами.
Брахманська економіка вимагає найвищого рівня
свідомості людей, які сприймають одне одного як «ближніх»,
тобто таких, які разом складають єдине «народне тіло» і
здатні безкорисно робити добро одне одному. «Ближній – це
той, хто вчинив тобі милосердя» – таке визначення дається в

євангельській притчі про милосердного самарянина. Брахманська
економіка може діяти тільки в середовищі нації, яка усвідомлює себе
єдиною духовною громадою, єдиним біосоціальним організмом. Тоді
цінності, подаровані іншому, не втрачаються, а залишаються в
великій родині, працюють на всю націю і водночас на кожного її
члена. Для масової реалізації цього типу економіки потрібна
ДЕРЖАВА-ГРОМАДА.

4. ЕКОНОМІКА ЗОЛОТОЇ ДОБИ
Третій Гетьманат твориться як українська глобальна духовноекономічна держава-громада, структурована на три арійські варни,
які є підсистемами цілісного народного організму і перебувають між
собою в солідарній взаємодії. З цього слідує, що в ТГ гармонійно
взаємодіють три типи економіки:
 ринкова економіка варни господарників;
 державна економіка варни кшатріїв;
 храмова економіка варни брахманів.
Державний апарат (кшатрійська структура) безпосередньо не
втручається в ринкову економіку, але захищає споживачів від
монополізації (коли диктуються монопольні ціни) і шахрайства
(коли реклама не відповідає реальній якості товарів і послуг). В
економіці варни господарників реєстрація нового бізнесу і відкриття
його розрахункового рахунку здійснюється автоматично після сплати
реєстраційного збору.
Головне завдання державного апарату – досягнення точного
виконання внутрішніх законів і зовнішня безпека. Для цього у
стратегічних галузях (воєнно-промисловий комплекс, авіація, космос,
високі технології) створюється достатньо потужний державний сектор
(кшатрійська економіка). Державна економіка виступає в ролі
"криголама", що відкриває глобальні ринки для варни господарників.
Для конкуренції з іноземними компаніями ТГ діє як єдина глобальна
духовно-економічна корпорація.
Для
обслуговування
грошового
обігу
створюється
ІНФОРМАЦІЙНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА. Вона працює з електронними
грошима за допомогою комп’ютерів, мобільних телефонів або
спеціальних розрахункових пристроїв. Діяльність в системі не
оподатковується. Тоді за які кошти вона утримується і розвивається?
Все просто: при здійсненні будь-якої фінансової транзакції з рахунку
продавця автоматично знімається 1% від суми транзакції – це
звичайна оплата послуги безготівкового розрахунку (подібно до
комісії при банківських переказах).
В роздрібній торгівлі допускається застосування паперових
грошей, при цьому з рахунку продавця знімається збір 10% з суми
транзакції – це плата за користування готівкою. Відповідно, товари за
готівку будуть дорожчі на 10%. Тому покупцям вигідніше платити
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безготівковими грошима, натомість готівку використовувати тільки в
екстремальних випадках і для невеликих сум.
Таким
чином,
держава-громада
ТГ
має
внутрішню
безподаткову зону. Оподатковуються тільки імпортні операції з
використанням іноземних валют і, частково, експортні операції - для
стримування надмірного експорту.
ТГ – це перша держава інформаційної епохи. Найважливішим
товаром, що виробляється в державі і формує її експортний
потенціал, є інформація (дані, бази даних, знання, бази знань,
мистецькі вартості). Тому в економіці ТГ будь-який рух
інформації супроводжується рухом грошей. При завантаженні з
інтернет-ресурсів ТГ будь-якої інформації, з електронного рахунку
користувача автоматично знімається певна мінімальна, по-суті
символічна сума (наприклад, 1 копійка) – якщо власник інформації не
встановив вищу ціну. Водночас власник може платити користувачу
за отримання інформації цим користувачем, якщо цей власник
бажає підняти до неї інтерес (реклама, термінові повідомлення тощо).
Всередині системи інтелектуальна власність має надійний
правовий захист, гарантований державою. Власник інформації сам
вирішує, на яких умовах вона поширюється: чи за неї треба платити
стандартний мінімум (при великій кількості завантажень це виллється
у значні суми), чи іншу ціну, установлену власником інформації на
власний розсуд (чим вища ціна, тим менша привабливість сторінки
або медіа-файлу).
Легкість і звичність плати за інформацію відкриває гарні
можливості для формування брахманської «економіки дарування і
вдячності»: якщо користувачу дуже сподобалась інформація (текст,
графіка, відео, аудіо), він може подякувати власнику сторінки,
подарувавши йому будь-яку кількість «енергії грошей». У такий
спосіб користувач долучається до високих наукових, мистецьких,
культурних вартостей, адже добровільно дарує гроші на підтримку
автора або його конкретного твору – пісні, картини, статті, кінофільму
тощо. Більше того – він спрямовує автора працювати в тому
напрямку, в якому зацікавлений дарувальник.
У ролі дарувальників можуть виступати не тільки приватні
особи, але й державні структури, громадські організації, бізнесові
проекти, зацікавлені у підтримці певних напрямків фундаментальної
науки, класичного мистецтва, виховання та освіти, екологічних
технологій, передових розробок тощо. Вся інформація про отримані і
зроблені дарування є публічною, тобто відкритою для всіх членів
інформаційно-фінансової системи.

5. СИСТЕМА ВИСУВАННЯ ЛІДЕРІВ
Інформаційно-фінансова система ТГ дозволяє виявляти найавторитетніших громадян, лідерів громадської думки, експертів, меценатів.
Нація повинна знати своїх героїв, в арійській традиції це називається

Шлях Слави. Для цього для кожного громадянина (або його проекту)
автоматично розраховується т. зв. «харизма» – загальна сума
грошей, які йому подарували плюс які він сам подарував іншим.
Для досягнення великої харизми треба робити суспільнокорисні справи, за які вдячні громадяни робитимуть дарування, і
водночас треба дарувати самому. Найкраща стратегія: багато
отримуй дарів і багато даруй! У результаті лідери перетворюються
на своєрідні енергетичні вузли, які отримують багато грошової енергії
і перерозподіляють її на інші суспільно-корисні справи – наукові
дослідження, оздоровлення, виховання, освіту, культуру, мистецтво,
екологію, передові технології, військово-патріотичну підготовку тощо.
Таким чином, авторитет людини визначається не тим, скільки
вона продала і купила, а тим, скільки вона подарувала і отримала в
подарунок. Відповідно, найавторитетнішими членами суспільства
стають:
• ті, що роблять великі справи і отримують за це дари,
• ті, що роблять великі дари на великі справи,
• ті, що поєднують перше з другим.
Не важко спрогнозувати, що брахмани «вирощуватимуть» свою
харизму переважно за рахунок суспільно-корисних справ, а
господарники – переважно за рахунок дарувань. Це тому, що
брахмани працюють на всіх і отримують дари на себе, натомість
господарники працюють на себе і дають дари на всіх. Кшатрії ж
працюють на державу і знаходяться на гарантованому державному
утриманні. Їхні дари – честь і слава, а в матеріальному плані –
винагороди за перемоги і зростання могутності ТГ.
Такий чіткий порядок допомагає людині визначитися з
тим, яка варна ближча її природі:
• бажаєш працювати на себе і збагачуватися – йди в
господарники, займайся бізнесом, змагайся з іншими, але не
розраховуй на пожертви чи монополію;
• бажаєш бути на утриманні держави, служити їй і воювати за
неї – йди у кшатрії, але не розраховуй на пожертви чи бізнесове
збагачення;
• бажаєш творити мудрість і красу – йди в брахмани, але не
розраховуй на державне утримання і розкішне життя.

НАЦІЯ ЗОЛОТИХ КОМІРЦІВ
Варнова економіка направляє життя людини до духовної сторони
життя, до любові ближнього, спрямовує її на творчі досягнення,
захищає її діяльність суспільним ладом з найбільшими можливостями
досягнення щастя і боголюдської самореалізації, відволікає від шляху
страждань.
Розвиваючи варнову економіку, Третій Гетьманат впритул
наближається до реалізації божественного порядку, закладеного
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Творцем Всесвіту. В різних традиціях він позначався термінами
«Прав», «Арта», «Рита», «Рота», «Реттр», «Арета», «Веритас».
Близькість суспільства до божественного порядку – головна ознака
«Золотої доби» або «Сатья-юги» (Святої
епохи). Кілька тисячоліть тому, починаючи з
Трипільської
цивілізації,
Україна
була
центром божественного порядку, її називали
Гіперборією і вважали духовним полюсом
планети. Сусідні народи вважали наших
предків – гіперборійців – святими людьми,
що живуть в гармонії з собою і Всесвітом.
Настав час відродити святі звичаї
предків і примножити давню славу України.
Третій
Гетьманат
–
офіційна
назва
«Гетьманат Вишня Борія» – стане першою
державою Золотої доби, а українці – нацією
золотих
комірців,
носіями
передового
світогляду, правильної організації і високих
технологій. Хай Буде!
Сидить козак, в кобзу грає: що замислить – то все має
(малюнок Владислава Єрка).

ВАРНОВА ЕКОНОМІКА ТГ В ЗАПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ
Економіка ТГ створюється як альтернатива існуючій економічній
системі. Її учасниками будуть українці, організовані в сотеннополкову структуру глобальної держави-корпорації. Оскільки ТГ
твориться передусім брахманами, то в ній домінуватимуть брахманські
підходи.
1. Що буде головним джерелом наповнення державного
бюджету?
Економіка ТГ створює можливості для того, щоб будь-який
громадянин міг легко розпочати свою справу. Це досягається за
допомогою сучасних інтернет-технологій. Практично всі транзакції
відбуватимуться безготівковим способом, за допомогою електронних
грошей і електронних переказів. З кожного переказу автоматично
знімається 1% – у такий спосіб кожний громадянин робить внесок на
підтримку і розвиток своєї держави.
Внески 1% з транзакцій є головним джерелом внутрішнього
наповнення державного бюджету. Це спонукатиме державу
максимально заохочувати внутрішню ділову активність і не чинити їй
зайвих перепон.
2. Чи вистачить цього для життєдіяльності держави?
По-перше, завдяки різкому підвищенню ділової активності всередині
інформаційно-фінансової системи ТГ малопомітні для окремого

громадянина 1-відсоткові внески разом зіллються в достатньо
потужний фінансовий потік.
По-друге, функції державного апарату різко зменшуються: він
займається в основному внутрішньою і зовнішньою безпекою, слідкує
за точним виконанням законів, забезпечує конкурентоспроможність
держави на глобальному ринку. Зокрема, втручання держави в
ринкову економіку обмежується тим, щоб не допускати
монополії, неправдивої реклами і продажу заборонених речей.
Всі інші економічні, культурні та інші функції здійснюватимуться
бізнесом, громадськими організаціями і місцевим самоврядуванням.
3. За рахунок чого різко підвищиться фінансова
активність громадян?
А. Легкість відкриття власної справи.
Достатньо заповнити анкету і заплатити символічний реєстраційний
внесок (напр. 100 грн.), щоб отримати власну інтернет-сторінку з
розрахунковим рахунком проекту і мінімальним сервісом для обліку
ресурсів і персоналу започаткованого проекту.
Б. Внутрішня безподаткова зона.
Всередині інформаційно-фінансової системи ТГ громадяни взагалі не
знають що таке податки. Податки використовуються тільки при
експортно-імпортних операціях – щоб держава мала інструмент
регулювання зовнішньої торгівлі з погляду Українських національних
інтересів. Виведення грошей з системи (при імпортних операціях)
оподатковується мінімальним збором 10% – для заохочення
формування внутрішньої економіки самодостатності. Експортні
операції зазвичай не оподатковуються, хіба що для стримування
надмірного експорту.
В. Легкість грошових переказів.
Всі транзакції можна робити безготівковим способом:
• on-line через інтернет, в т. ч. мобільний, а також за
допомогою дебетових карток та SMS-банкінгу;
• off-line, для обмежених сум (обмеження – на вибір
користувача) за допомогою кредитних карток або через Bluetooth
мобільних телефонів продавця і покупця з наступною синхронізацією
при першому ж доступі до інтернету.
4. Як держава регулює ринкову економіку?
Держава контролює тільки три аспекти: 1) Виробляти, продавати і
купляти можна все, що явно не суперечить національним інтересам і
національній безпеці. 2) Реклама повинна точно і повністю відповідати реальній якості рекламованих товарів і послуг. 3) Не допускається монопольна діяльність – відверта чи прихована (монопольні
змови), оскільки ринкова економіка тримається на змагальності.
Монополії руйнують ринкову економіку. Держава або розділяє
монополіста, або інвестує (чи навіть засновує) конкуруючі проекти.
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Докладніше: http://sd.org.ua/news.php?id=19016

ВАРА – ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИЙ
МОНАСТИР
Базовою організаційною структурою Третього Гетьманату є сотня –
духовна громада, що об’єднує не менше 30 засновників ТГ на чолі з
сотником. Сотня – це інформаційний і соціальний простір ТГ.
Творення цього «віртуального» простору не вимагає великих
ресурсів, тому саме з нього й починається формування нової
цивілізації. Закономірний наступний крок – творення власного
фізичного простору, починаючи з окремих «точок росту».
Згідно з арійською традицією, творення нового світу
7500 років тому почалося зі спорудження кращими людьми
спеціальної споруди, яка мала захистити їх від хаосу і
небезпек кризового Переходу. Таку споруду назвали словом Вара
– від кореня «вар», що означає силу-енергію-потугу і від якого
походять слова зі значенням фортеця, поселення, сконсолідована
громада, воїнство, надійний захист. Творення цієї Вари приписують
першолюдині Арійської раси, тобто реалізованій людині з найбільш
вираженими якостями нової раси. Його називають Ной (новий), Рама
(боголюдина), Їма (це м’який, «дитячий» варіант вимовлення імені
Рама), Ману (людина). Набагато пізніше, через кілька тисячоліть
уявлення про Вару як захисну споруду трансформувалися в уявлення
про плавучу баржу (Ноїв ковчег), що у ній зберігся найкращий
людський, тваринний і рослинний генофонд.
Що може стати Варою нового циклу? В широкому сенсі, вся
Україна має стати Варою Ісуса Хреста – першолюдини раси Нових
Аріїв. Це буде в майбутньому. А сьогодні Третій Гетьманат можна
формувати як глобальну мережу вар – захищених автономних садиб.
Що таке сучасна вара?
1. Садиба в екологічно чистій місцевості з комфортними приміщеннями (мініготель), автономним енерго- і водопостачанням,
запасом
харчів,
необхідною
інфраструктурою, засобами транспорту і
зв’язку. Для того, щоб такого роду садиба
мала
право
називатися
варою,
вона
повинна відповідати мінімальним стандартним вимогам (цей стандарт
ТГ ще потрібно створити).
2. Відпочинковий та оздоровчий центр.
3. Духовно-освітній і науково-навчальний центр. Місце для
нарад і ділових зустрічей.
4. Виробничий та бізнесовий центр.
5. Організація духовно споріднених людей.

6. Місце постійного проживання.
По-суті, вара – це постіндустріальний монастир (від «монос» –
усамітнений, самодостатній, «стер» – стрімкий, цілеспрямований, рухливий).
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Як створюється вара?
1. Вара починається з садиби «зеленого туризму» або іншої
приватної садиби, власник якої належить до сотні ТГ. Тому вара – це
територія дії правил ТГ.
2. Власник садиби засновує Лідерський проект в системі
економіки ТГ і запрошує до нього учасників – гравців-засновників ТГ.
3. Учасники проекту автоматично стають інвесторами проекту,
здійснюючи інвестиції у формі грошових, матеріальних та нематеріальних внесків. У такий спосіб вони мають свою частку у проекті, що
дає їм право отримувати з нього дивіденди, проживати в ньому тимчасово (у відповідності з розміром внеску) або завжди (на правах співвласника). Учасники проекту – це духовна громада вари-монастиря.
4. Кожна вара може спеціалізуватися на певному напрямку
діяльності (оздоровлення, програмування, кінематографія, матеріальне виробництво, пісні й танці, окремі навчальні курси тощо).
Які переваги дає мережа вар-монастирів?
1. Формується фізичний простір, сприятливий для відпочинку,
спілкування, знайомств, навчання, творчості.
2. Поглиблюється структурування середовища засновників ТГ:
крім сотень, виникають вари-громади.
3. Створюються широкі можливості отримання притулку на
випадок небезпеки або старості.
4. Створюються робочі місця, оскільки кожна вара – це
бізнесовий проект.
5. Створюється механізм інвестицій у розвиток садиб і
збереження грошових заощаджень. Вара може стати місцем
постійного проживання на пенсії.

ЗАМОВЛЯЄМО СОНЯЧНО-КОСМІЧНІ
ПРАПОРИ ТГ
Символіка – це сконцентрований світогляд.
Прихильники ТГ можуть гармонізувати простір і
виражати
свої
переконання
за
допомогою
правильних прапорів з Мамаєм на драконі. Розмір
прапора 100х150 см. Матеріал – тонкий штучний
шовк. Малюнок наноситься методом сублімації, що
забезпечує надзвичайну стійкість. Прапор дуже
легкий, гарно майорить на вітрі. Зображення
добре видно з обох сторін. Застосована технологія
робить
прапори
яскравими,
міцними
і
довговічними. Вартість одного прапора разом
з пересилкою – 250 грн., вартість комплекту
з двох різних прапорів – 480 грн. Вартість комплекту з двох
маленьких прапорців на підставці – 75 грн.

Докладніше: http://sd.org.ua/news.php?id=19329
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НІЧНИЙ КІНОТЕАТР «ЖИВЕ
СЛОВО»: ЯСКРАВО, ДОСТУПНО,
БЕЗПЛАТНО
Гарне кіно захоплює людину: вона в уяві ототожнює себе з
кіногероями і разом з ними переживає дивовижні, неймовірні
пригоди. Проте незрівнянно яскравіші відчуття виникають тоді, коли
ти не просто спостерігаєш за процесом, а реально дієш в ньому.
У снах ми переживаємо іншу реальність. Відрізнити сон від
реальності дуже важко: для цього треба спеціально
тренуватися. Після засинання відразу ж потрапляєш в центр подій,
які розгортаються швидко і непередбачувано. Гарний сон з яскравими
і приємними подіями залишає після себе радість, він наснажує
людину життєвою силою і бажанням діяти ще енергійніше в
реальності фізичного світу.
Гарні, яскраві, змістовні, навчальні сни стають доступними
завдяки практиці оновлення технологією «Живе Слово». Найцікавіше
починається після початку роботи з так званими «кармічними
формами», до яких можна переходити після базового 40-денного
курсу відновлення. Особливістю «кармічних снів» є те, що в
кожному наступному «сеансі» ти зустрічаєшся з людьми, з
якими мав інформаційний контакт. Живими і мертвими.
Передусім це родичі, друзі, знайомі, однокласники, співробітники.
Головне завдання таких «кармічних снів» – очищення психіки
від негативної інформації, яка неминуче виникає навіть при стосунках
з дуже близькими людьми. Нерідко саме цей негатив є
першопричиною фізичних і психічних хвороб.
Механізм очищення простий і надзвичайно ефективний: під
час сну ти зустрічаєшся з відповідною людиною і переживаєш до неї
відчуття величезної, всеохопної, божественної любові. Нерідко ти їй
потискаєш руку або по-дружньому обнімаєш. Після таких потужних
яскравих емоцій весь колишній негатив розчиняється і сприймається
як щось дрібне, несуттєве, кумедне.
Після таких снів зникають образи, а також відчуття вини
перед батьками, родичами, знайомими. Людина позбувається страху і
тривоги. Яскраві очищаючі сни поступово роблять наш фізичний світ
чистішим і яскравішим. Людина стає бадьорішою і впевненішою в
собі, вона оновлюється, оздоровлюється і омолоджується.
Якщо бажаєте відчути оновлюючу силу універсальних
форм Живого Слова — пишіть на адресу ІМД Перехід-IV
sensar@meta.ua, тел. (044) 460-30-21, (096) 451-55-15.
Наступним кроком психічної еволюції людини будуть керовані
сни – спочатку індивідуальні, а потім і групові. На цю тему є гарний

художній фільм «Початок» (Inception) 2010 року.
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